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I samband med startskedet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

genomfördes en separat ekonomiutredning, vars mål var att ur ekonomiskt perspektiv 

utreda en hållbar lösning för grundandet av en samkommun för välfärdsområdet. Under 

arbetet och vid preciseringen av ekonomiutredningen användes i stor utsträckning 

gemensamma möten med ekonomidirektörerna i kommunerna för välfärdsområdet. 

Fördelarna med gemensamma verksamhetsmodeller gicks igenom vid flera tillfällen 

med representanter från den regionala ledningsgruppen för social- och hälsovård.

MÅLEN FÖR EKONOMIUTREDNINGEN

› Utreda en ur ekonomiskt perspektiv hållbar lösning för grundandet och 

uppbyggnaden av en samkommun för välfärdsområdet

› Utreda betydelsen av en hållbar ekonomisk lösning ur synvinkeln för utvecklingen av 

verksamheten och tjänsterna

› Utreda hurdant ekonomiskt tryck för välfärdssamkommunen skapas av

› prognostiserad befolkningsutveckling för regionen 2020-2040

› den ekonomiska utvecklingen i ägarkommunerna fram till 2023

› genomförandet och startandet av en social- och hälsovårdsreform i enlighet 
med regeringsprogrammet och i anknytning till den en möjlig 
finansieringslösning från början av 2023

› Utreda ekonomiska risker i anknytning till grundandet och startandet av en 

samkommun för välfärdsområdet på grund av ovan nämnda faktorer samt 

konsekvenser av realiserade risker för samkommunens förmåga att producera 

social- och hälsovårdstjänster för regionens invånare och kunder

› Besluta om åtgärder för att förhindra att riskerna realiseras eller för att minimera 

effekterna

RESULTAT

Utredning av alternativ, hur 
man ur ekonomiskt 

perspektiv skapar hållbara 
lösningar i startskedet för 

samkommunen för 
välfärdsområdet

En riskanalys ur synvinkeln 
för anordnandet och 

produktionen av 
välfärdstjänster i 
samkommunen

Åtgärder för att förhindra att 
riskerna realiseras eller för att 

minimera effekterna

Prognos för finansiering och  
driftsekonomins utveckling för 

den samkommun som 
grundas



Loggbok för projektet
DATUM BEHANDLINGSFAS DELTAGARE

25.11.2019
Startandet av samkommunen för välfärdsområdet och diskussion om hurdan 
ekonomigranskning som borde göras, för att undvika sådana problem med driftsekonomin 
och finansieringen av driftsekonomin som har förekommit i andra startade samkommuner

Talent Vectia, VSVD:s ledning

12.12.2019
Möte med ekonomidirektörerna i Vasa sjukvårdsdistrikts kommuner och diskussion om 
ekonomiutredningen, starten av samarbetet och vad som ska ingå i arbetet

Talent Vectia, kommunernas ekonomidirektörer 

19.12.2019 Tidsplan för och planering av startfasen Talent Vectia, Lena Nystrand (VSVD)

8.1.2020 & 
13.1.2020 

Start av ekonomiutredningsprojektet, genomgång av mål och behövliga material, 
preciseringar av tidsplanen och framskridandet

Talent Vectia, Lena Nystrand (VSVD), kommunernas ekonomidirektörer

21.1.2020-
28.1.2020

Genomgång av det kommunspecifika materialet och diskussion Talent Vectia, kommunernas ekonomidirektörer

11.2.2020 Lägesrapport för ekonomiutredningen Talent Vectia, Lena Nystrand (VSVD)

12.2.2020 Arbetsgruppens gemensamma möte: kommentarer och precisering av preliminära resultat Talent Vectia, kommunernas ekonomidirektörer

2.3.2020 Lägesrapport för mellanrapporten Talent Vectia, Lena Nystrand (VSVD)

4.3.2020
Presentation av mellanrapporten för beredningsgruppen och den regionala social- och 
hälsovårdsledningen i Vasa

Talent Vectia, medlemmar och sakkunniga i utredningsarbetsgrupperna för 
beredningen av samkommunen för välfärdsområdet, regionala 
ledningsgruppen för social- och hälsovårdsreformen

10.3.2020 & 
17.3.2020

Arbetsgruppens gemensamma möte: kommentarer och precisering av mellanresultat Talent Vectia, kommunernas ekonomidirektörer

23.3.2020 Genomgång av slutrapportens struktur och innehåll och överenskommelse om tidsplan Talent Vectia, Lena Nystrand och Marina Kinnunen (VSVD)

26.3.2020 Lägesrapport och diskussion om fördelarna med en gemensam verksamhetsmodell
Talent Vectia, regionala ledningsgruppen för social- och 
hälsovårdsreformen

9.4.2020 Fortsatt diskussion om fördelarna med verksamhetsmodellen Talent Vectia, Alice Backström (socialdirektör, Korsholm)

15.4.2020
Preciseringar av fördelarna med en gemensam verksamhetsmodell enligt föregående 
diskussioner

Talent Vectia, regionala ledningsgruppen för social- och 
hälsovårdsreformen

21.4.2020 Arbetsgruppens gemensamma möte: kommentarer och preciseringar av resultaten Talent Vectia, kommunernas ekonomidirektörer

22.4.2020-
29.4.2020

Preciseringar till kommunernas ekonomiprognoser (diskussioner per e-post och telefon) Talent Vectia, kommunernas ekonomidirektörer

4.5.2020 Genomgång av slutrapporten samt kommentarer
Talent Vectia, VSVD fullmäktige- och styrelseordföranden, Marina 
Kinnunen och Lena Nystrand (VSVD)

5.5.2020 Genomgång av slutrapporten samt kommentarer Talent Vectia, kommundirektörerna och kommunernas ekonomidirektörer

7.5.2020 Genomgång av slutrapporten samt kommentarer
Talent Vectia, regionala ledningsgruppen för social- och 
hälsovårdsreformen

7.5.2020 & 
12.5.2020

Presentation av den uppdaterade slutrapporten (webinarier på finska och svenska)
Talent Vectia, kommunernas förtroendepersoner och av kommunerna 
utsedda centrala tjänsteinnehavare4
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Redogörelse över situationen och framskridandet ur 

ekonomiskt perspektiv
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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 

socialvården 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 

specialupptagningsområdena.

› 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.

SITUATION
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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
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Arbetet med en hållbar start och uppbyggnad av samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde har utförts under våren 2020. Utredningsarbetet startade i januari 

2020. Målet var att utreda hur driftsekonomin och finansieringen av 

driftsekonomin för den eventuella samkommunen för välfärdsområdet skulle se ut 

i olika skeden och hur samkommunen eller senare ett eventuellt självstyrande 

landskap för social- och hälsovården klarar sig ur synvinkeln för driftsekonomin 

och finansieringen av driftsekonomin.

Målet har varit att göra en så realistisk beskrivning som möjligt av startskedet, av 

den självständiga verksamheten före landskapen enligt social- och 

hälsovårdsreformen, och av verksamheten som självstyrande landskap för social-

och hälsovården från år 2023 och framåt. Granskningen sträcker sig till år 2030.  

Vid genomförandet av arbetet har använts offentliga informationskällor, såsom 

Statistikcentralen och THL, samt uppgifter från områdets kommuner och 

sjukvårdsdistriktet. Förutom av sakkunniga på Talent Vectia har arbetet även 

utförts och kommenterats av ekonomidirektörerna i områdets kommuner, av 

social- och hälsovårdsdirektörerna och av sjukvårdsdistriktets sakkunniga. 

Arbetets framskridande beskrivs i den separata loggbok som presenteras i 

rapporten. Resultatet och framställningen av arbetet kan indelas i fem delar.

1. Driftsekonomin och finansieringen av driftsekonomin samt utvecklingen av 

dessa för kommunernas social- och hälsovårdstjänster

2. Driftsekonomin och finansieringen av driftsekonomin samt utvecklingen av 

dessa för en nystartad samkommun för välfärdsområdet

3. Driftsekonomin och finansieringen av driftsekonomin samt utvecklingen av 

dessa för ett nystartat självstyrande landskap för social- och hälsovården

4. Hur den framtida samkommunen för välfärdsområdet kan påverka 

kostnadsutvecklingen för anordnandet och produktionen av tjänster

5. Vilka de största riskerna är samt åtgärderna för att förhindra att de realiseras 

eller för att lindra effekterna

Enligt utredningen kommer driftsekonomin och finansieringen av driftsekonomin 

för den nystartade samkommunen för välfärdsområdet att utgöra en utmaning. 

Områdets kommuner har små ekonomiska marginaler och en effektivisering av 

tjänsterna är krävande, bl.a. på grund av den starka tvåspråkiga ställningen i 

området.

Enligt prognosen för kommunalekonomin i Österbotten kommer den nuvarande 

nivån för årsbidraget att halveras under de följande fem åren. Av områdets 13 

kommuner gjorde tre ett positivt resultat år 2018, år 2019 var motsvarande siffra 

två. Enligt den preliminära bedömning som gjorts tillsammans med områdets 

social- och hälsovårdsdirektörer är det möjligt att med en gemensam 

verksamhetsmodell för samkommunen för välfärdsområdet uppnå kvantitativa 

och kvalitetsmässiga fördelar. 

När dessa utvecklingsmöjligheter jämförs med den expertutvärdering av 

anordnandet av social- och hälsovårdstjänster i Österbotten som THL 

genomförde hösten 2019, får man som ekonomisk potential för utvecklingen av 

en gemensam verksamhetsmodell cirka 200 miljoner euro fram till år 2030. 

Igångsättningskostnaderna för samkommunen för välfärdsområdet uppskattas till 

2,3 meur – 4,7 meur. Den ekonomiska effekten för Österbotten av den social- och 

hälsovårdsreform som statsminister Marins regering bereder verkar vid första 

påseendet vara betydande. Enligt expertutvärderingen förväntas finansieringen av 

driftsekonomin minska med cirka 6 % från början av år 2023 jämfört med tidigare. 

Den år 2021 startande samkommunens årsbidrag 2023 – 2030 är totalt cirka 30 

miljoner euro. Om ett självstyrande landskap startar en verksamhet som 

motsvarar en samkommun år 2023, är årsbidraget åren 2023 – 2030 sammanlagt 

-60 miljoner euro.

8
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I arbetet kartlades också preliminärt utvecklingsområdena för social- och 

hälsovårdstjänsterna i samkommunen för välfärdsområdet. Det finns många 

utvecklingsområden och möjligheter. Ur synvinkeln för hållbar driftsekonomi och 

finansiering bör samkommunen för välfärdsområdet inom direkta kundtjänster 

koncentrera sig på hög nivå av samordnande och kundhandledning inom den 

specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården, på genomförande av 

boendetjänster och rehabilitering för äldre samt på effektivt genomförande av tjänster 

som erbjuds i hemmet. Inom dessa områden kan den blivande samkommunen för 

välfärdsområdet i högst utsträckning påverka att kostnaderna för driftsekonomin 

minskar samt bromsa upp framtida kostnadsökningar. Dessutom kan man påverka 

genom möjliggörande tjänster. Identifierade områden är gemensam 

serviceutveckling, gemensamma gränssnitt för sysselsättning, socialtjänster, tjänster 

inom vård och omsorg samt tjänster för barn och unga, rörliga, distans- och 

digitaltjänster, tryggande av tillgång till kunnig arbetskraft samt ett gemensamt 

servicenätverk.

Den förmåga samkommunen för välfärdsområdet har att starta upp verksamheten 

och verka hållbart ur synvinkeln för driftsekonomin och finansieringen av 

driftsekonomin är förknippad med risker. Med stöd av utredningen har i rapporten 

lyfts fram nio (9) risker, vilka särskilt borde beaktas i startskedet för samkommunen 

för välfärdsområdet. För riskerna beskrivs också kortfattat förslag till riskhantering. 

Förutom riskhantering är det särskilt viktigt att kommunerna tillsammans går igenom 

riskerna i startskedet och diskuterar huruvida man har samma syn på riskerna och 

om man gemensamt kan godta dem och besluta om åtgärder för att lindra effekterna. 

De risker som presenteras i utredningen har också konstaterats i tidigare grundade 

samkommuner och har förutom ekonomiska effekter även försvårat och stört 

ledningen och genomförandet av en även i övrigt ytterst krävande förändring.

Grundandet och en snabb igångsättning av samkommunen för välfärdsområdet är 

motiverat ur synvinkeln för tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet för 

invånarna och kunderna i området, ur synvinkeln för minskandet av kostnaderna och 

uppbromsandet av kostnadsökningen för social- och hälsovårdstjänster, ur 

synvinkeln för tillgången till personal och samarbetspartner, ur synvinkeln för 

utvecklingen av verksamheten, samt ur synvinkeln för Österbottens livskraft och 

konkurrenskraft. Samkommunen för välfärdsområdet är en av de viktigaste 

metoderna för tryggandet av Vasa centralsjukhus ställning som sjukhus med 

omfattande jour. Dessutom tryggar samkommunen för välfärdsområdet tjänsternas 

ekonomiska grund i en situation där social- och hälsovårdslösningen kommer att 

grunda sig på större helheter än vad man har framlagt i det nuvarande 

regeringsprogrammet.

Grundandet och igångsättandet av samkommunen skapar en grund för 

genomförandet av en social- och hälsovårdsreform i enlighet med statsminister 

Marins regeringsprogram och den kan genomföras direkt som en fortsättning av den 

samkommun som nu grundas. Samtidigt har kommunerna själva kunnat påverka hur 

samkommunen och det därefter eventuella självstyrande landskapet för social- och 

hälsovården fungerar. Dessutom har den pågående coronapandemin (covid -19) 

visat att större, enhetliga helheter för social- och hälsovårdstjänster bättre kan 

tryggas vid en kris.

I samband med coronapandemin kommer de enskilda kommunernas ekonomiska 

bärkraft att försvagas snabbare än vad som har förutspåtts. Detta är ett klart hot mot 

högklassiga social- och hälsovårdstjänster, vilket medför att särskild uppmärksamhet 

bör riktas mot driftsekonomin och dess finansiering vid beredningen av 

samkommunen. Denna utredning ger en klar bild av de olika alternativ som finns för 

driftsekonomin och finansieringen av driftsekonomin. Krisen i världsekonomin som 

orsakas av coronapandemin kommer att utgöra ett betydande problem för 

samkommunen i startskedet. Statens och kommunernas ekonomiska situation 

försvagas avsevärt. En social- och hälsovårdsreform enligt statsminister Marins 

regeringsprogram och tillhörande förnyad finansieringsmodell ser ut att orsaka stora 

svårigheter för ett framtida självstyrande landskap för social- och hälsovården, som 

startar 2023 med samkommunen för välfärdsområdet som grund. Det här kommer 

att vara en stor och avgörande fråga ur synvinkeln för driftsekonomin och 

finansieringen av driftsekonomin i detta skede.
9
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Serviceförändringarnas historia, den starka tvåspråkigheten, befolkningsförändringarna och de 

förändrade servicebehoven som de medför formar välfärdsområdets verksamhetsmiljö. Dessutom 

försvåras produktionen av tjänsterna och allt större satsningar behöver göras på livskraften och 

konkurrenskraften.

Fältet för anordnande och produktion av social- och hälsovårdstjänster i Österbotten består av flera olika aktörer. 

Basservice produceras av tre samarbetsområden som verkar enligt modellen med ansvariga kommuner: 

samarbetsområdet för Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre, samarbetsområdet för Vasa och Laihela samt 

samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå. Dessutom anordnar samarbetsområdet för Kust-Österbottens 

samkommun för social- och primärvården (K5) en del av social- och primärvården i Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och 

Kristinestad (K5). Förutom de gemensamma verksamhetsområdena producerar en del av områdets kommuner social-

och hälsovårdstjänster delvis eller helt själva. I Österbottens område har gjorts arrangemang, som fortfarande påverkar 

sättet för anordnande och produktion av tjänster. En betydande förändring var splittringen av s.k. Kyroland och 

kommunernas därpå följande omorientering.

Områdets tjänster inom den specialiserade sjukvården produceras av Vasa sjukvårdsdistrikt, som upprätthåller 

verksamheten i Kristinestad och Vasa. Staden Jakobstad anordnar också en del av den lokalt producerade 

specialiserade sjukvårdens basservice. För områdets specialomsorg ansvarar Stöd- och kunskapscentret Eskoo samt 

Kårkulla samkommun. Invånarna i den norra delen av sjukvårdsdistriktet använder också Mellersta Österbottens 

sjukvårdsdistrikts tjänster. Vasa sjukvårdsdistrikt hör till ÅUCS specialansvarsområde. Tidigare hörde Vasa 

sjukvårdsdistrikt till TAYS specialansvarsområde. Samtidigt har Vasa sjukvårdsdistrikt fattat beslut att skaffa ett nytt 

patientdatasystem tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Siun sotes och Essotes aktörer. I fråga om 

laboratorietjänster hör Vasa sjukvårdsdistrikt till Fimlab. Vasa centralsjukhus, Österbotten, Södra Österbotten och 

Mellersta Österbotten bildar tillsammans en helhet med cirka 400 000 invånare och samarbetar inom anordnandet och 

produktionen av social- och hälsovårdstjänster.

Österbotten följer samma förändring som övriga Finland. Den totala befolkningsmängden i Österbotten förutspås 

förändras måttligt med cirka -1 % (2375 personer) mellan åren 2018 och 2030. Befolkningsutvecklingen i området följer 

trenden för befolkningsutvecklingen i övriga Finland, enligt vilken den äldre befolkning ökar medan befolkningsandelen i 

arbetsför ålder samt andelen barn och unga minskar. Andelen 75 år fyllda förutspås öka med i genomsnitt 42 % i hela 

området. Samtidigt minskar mängden arbetsföra i området med -4 % och andelen barn och unga med totalt cirka -11 %. 

Den största proportionella förändringen i befolkningsstrukturen förutspås ske i Kaskö, där mängden 75 år fyllda ökar med 

drygt 80 %. Även i kommunerna Laihela, Larsmo och Pedersöre överstiger den äldre befolkningens ökning 60 %. 

Andelen arbetsföra och barn minskar mest i Kaskö och Kristinestad.

Utvecklingen av befolkningsstrukturen 2018 – 2030

Källa: Statistikcentralen 2020
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Förändring i verksamhetsmiljön 2/2
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Förändringarna i befolkningsstrukturen och den mycket starka tvåspråkigheten påverkar avsevärt utvecklingen av 

behovet av social- och hälsovårdstjänster och kostnaderna. Tvåspråkigheten bör beaktas vid anordnandet och 

produktionen av tjänsterna. Dessutom bör man beakta områden med starka koncentrationer av svenskspråkig och 

finskspråkig befolkning. Vid utvecklingen av området bör också beaktas en befolkning som är friskare än 

genomsnittet, vilket bör synas vid utvecklingen av tjänsterna i området. 

Kostnadsutvecklingen för tjänster riktade till äldre är betydande. Till exempel kostnaderna för serviceboende med 

heldygnsomsorg för äldre stiger med cirka 50 % och utgör tillsammans 19 % av kommunernas social- och 

hälsovårdskostnader år 2030. Också kostnaderna för hemvård och primärvård kan antas utvecklas kraftigt under de 

kommande åren.

Ekonomin för kommunerna och sjukvårdsdistriktet i landskapet Österbotten är i en utmanande situation de 

kommande åren. Situationen är likadan i flera områden i Finland. Antalet invånare som behöver de dyra tjänsterna 

ökar och samtidigt måste man klara av att investera i livskraft och konkurrenskraft. Kommunernas förmåga att 

ansvara för lagstadgade tjänster försvagas och skuldsättningen ökar. Kommunerna blir tvungna att höja 

skatteintäkterna och samtidigt söka även andra inkomstkällor. Försäljningen av egendom och utlokalisering av 

servicehelheter kommer att öka. Intäkterna från försäljning av egendom och utlokalisering underlättar situationen 

endast på kort sikt.

I Österbotten och i synnerhet i Vasa finns betydande internationella industriaktörer. Dessutom märks förbindelsen 

till Umeå i regionens näringsliv. Social- och hälsovårdstjänsterna är fortfarande en betydelsefull sysselsättare i 

området och tryggar också livskraften och konkurrenskraften, även för den internationella industrin. Social- och 

hälsovårdstjänsterna i Österbotten bör tryggas. Med starka social- och hälsovårdstjänster tryggas utvecklingen av 

arbetsplatserna inom industrin i området, svenska språkets ställning samt utbildningsplatserna. Den kris som 

orsakas av coronaviruset (covid -19) kommer att försvåra situationen ytterst kraftigt. Staten kommer att ersätta 

kostnader för social- och hälsovården som orsakas av coronaviruset för åren 2020 och 2021. Dessutom kommer 

staten att skuldsättas i stället för kommunerna åren 2020 och 2021, men inte år 2022. De österbottniska 

kommunerna ställs inför en balansering av ekonomin och minskning av kostnaderna för social- och 

hälsovårdstjänsterna samt höjning av skatteintäkterna. Coronapandemin kommer att öka kostnaderna för hälso-

och sjukvårdens enheter även i framtiden i form av beredskap inför nya pandemier.

Alla förändringar som sker i verksamhetsmiljön styr utvecklingen av verksamheten i samma riktning. Det behövs 

områdesmässigt bredare axlar för att ansvara för social- och hälsovårdstjänsterna. Det nuvarande sättet att 

anordna och producera tjänster bör ändras och den kris som coronapandemin orsakar påskyndar denna förändring.
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BESKRIVNING AV FÖRÄNDRINGEN I 

KOMMUNALEKONOMIN
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Verksamhetsintäkter -0,4 1,8 3,0 1,9 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

Verksamhetskostnader 4,0 2,0 2,4 3,1 3,1 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7

Kommunalskatt 2,0 -0,6 3,0 2,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

Samfundsskatt 2,0 -26,1 31,2 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Fastighetsskatt 1,0 -1,6 4,5 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Statsandelar -2,4 7,6 1,3 3,8 4,6 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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Antaganden gällande utvecklingen av kommunekonomin 

i Österbotten
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Skatteintäkterna 2020 och 2021 förväntas 

utvecklas enligt den prognos som 

Finansministeriet presenterar i 

kommunprogrammet 16.4.2020 och enligt 

Finlands Banks prognoser.

Osäkerheten i anknytning till statsandelarnas 

belopp är stor för åren 2020 och 2021, men de 

förväntas måttligt överkompensera 

skatteintäktsförlusterna för år 2020.

Till verksamhetskostnaderna för det 

välfärdsområde som grundas har tillagts den 

kostnadsökning som delvis orsakas av 

förändringen i personaldimensioneringen för 

serviceboende med heldygnsomsorg. 

Personaldimensioneringen har inte inkluderats 

i kommunspecifika prognoser. 

%



Utvecklingsutsikterna för kommunekonomin i 

Österbotten fram till år 2030
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Ekonomins tillväxt avtog i slutet av år 2019 

och fortsatte att mattas av i början av år 2020. 

På grund av coronapandemin stöder staten 

kommunekonomin kraftigt åren 2020 och 2021 

och Österbottens ekonomi hålls sannolikt på 

stabil grund. Åren 2022–2025 sker en långsam 

övergång till ett nytt skede, vilket liksom den 

förändrade befolkningsstrukturen anstränger 

kommunalpolitiken kraftigt. I slutet av 

prognosperioden förväntas de krävda 

strukturella förändringarna ha genomförts.

Prognoserna för enskilda kommuners ekonomi 

presenteras i bilaga 1. 
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Tjänsternas andel av nettokostnaderna för social- och 

hälsovårdens driftsekonomi år 2018 i Österbotten
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De sju enligt eurobelopp största tjänsternas 

andel av nettokostnaderna för social- och 

hälsovårdens driftsekonomin är 83 %. I 

ekonomigranskningen läggs fokus på 

utvecklingen av dessa tjänster.

1. Anstalts- och familjevård inom barnskyddet

2. Öppenvårdstjänster inom barnskyddet

3. Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer

4. Anstaltstjänster för åldringar

5. Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg

6. Övriga tjänster för äldre

7. Anstaltstjänster för handikappade

8. Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg

9. Annan service för handikappade

10. Hemvård

11. Verksamhet i sysselsättningssyfte

12. Specialtjänster inom missbrukarvården

13. Öppenvård inom primärvården

14. Mun- och tandvård

15. Bäddavdelningsvård inom primärvården

16. Specialiserad sjukvård

17. Miljö- och hälsoskydd

18. Övrig social- och hälsovård
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Kostnadsförändringen 2018 - 2030 orsakad av 

förändringen i befolkningsstrukturen beräknat enligt 

nettokostnader
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Kostnadsförändringen har beräknats enligt 

befolkningsförändringen för målgrupperna och 

enligt kostnaderna för år 2018. Till exempel 

kostnadsförändringen för Anstalts- och 

familjevård inom barnskyddet påverkas av 

utvecklingen av mängden befolkning under 18 

år i varje kommun i Österbotten, och på 

motsvarande sätt påverkas uppgifterna för 

boendeservice för äldre av utvecklingen av 

mängden befolkning över 75 år i varje 

kommun.

I denna kalkylversion beräknas hemvård och 

bäddavdelningsvård inom primärvård som 

service för 75 år fyllda. Enligt THL är 77 % av 

hemvårdens kunder 75 år fyllda.

Förändringarna är beräknade enligt de 

eurobelopp för driftsekonomin som 

kommunerna har rapporterat till 

Statistikcentralen för åren 2015–2018. 
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Den genomsnittliga årliga kostnadsförändringen för 

social- och hälsovårdstjänster 2015–2018 i Österbotten
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Av de enligt kostnadspåverkan betydande 

tjänsterna ökar kostnaderna för 

heldygnsomsorg för handikappade och äldre, 

kostnaderna för hemvård och kostnaderna för 

öppenvård inom primärvården.

Kostnaderna för enligt kostnadspåverkan 

betydande tjänster minskar för 

bäddavdelningsvård inom primärvården och 

specialiserad sjukvård.

Förändringarna har beräknats enligt de 

eurobelopp för driftsekonomin som 

kommunerna har rapporterat till 

Statistikcentralen åren 2015 – 2018. Den 

kostnadsförändring som orsakas av 

förändringen i befolkningsstrukturen har 

separerats från kalkylen.  

-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

1. Anstalts- och familjevård inom barnskyddet

2. Öppenvårdstjänster inom barnskyddet

3. Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer

4. Anstaltstjänster för åldringar

5. Boendeservice för äldre med heldygnsomsorg

6. Övriga tjänster för äldre

7. Anstaltstjänster för handikappade

8. Boendeservice för handikappade med heldygnsomsorg

9. Annan service för handikappade

10. Hemvård

11. Verksamhet i sysselsättningssyfte

12. Specialtjänster inom missbrukarvården

13. Öppenvård inom primärvården

14. Mun- och tandvård

15. Bäddavdelningsvård inom primärvården

16. Specialiserad sjukvård

17. Miljö- och hälsoskydd

18. Övrig social- och hälsovård



Genomsnittlig årlig förändring i nettokostnaderna för 

social- och hälsovårdstjänster åren 2018–2030 
Kostnadsförändring för tjänster + förändring i befolkningsstrukturen
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Kraftigast ökar de totala kostnaderna för 

service för äldre. Den årliga 

kostnadsökningen för vård av äldre är över 

10 % och för hemvård hela 20 %. Fram till år 

2030 åtminstone fördubblas kostnaderna för 

vårdservice för äldre, medan kostnaderna 

för hemvård till och med tredubblas. 

Förändringarna beräknas enligt de 

eurobelopp för driftsekonomin som 

kommunerna har rapporterat till 

Statistikcentralen för åren 2015 – 2018.
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De proportionella kostnadsandelarna för social- och 

hälsovårdstjänster åren 2018 och 2030
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2018 (tot. 603 meur) 2030 (tot. 813 meur)

De proportionella andelarna för social- och hälsovårdstjänster kommer till följd av förändringen i befolkningsstrukturen att förändras avsevärt. År 

2030 framhävs tjänster och social service för äldre. Den proportionella andelen för specialsjukvården minskar avsevärt.
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Förändringen i de genomsnittliga årliga 

nettokostnaderna för social- och hälsovårdstjänster 2018 

– 2030 i Österbottens kommuner
Kostnadsförändring för tjänst + förändring i befolkningsstrukturen
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När befolkningsstrukturen och 

kostnadsförändringen beaktas stiger 

kostnaderna för social- och hälsovårdstjänster 

i Österbotten årligen mellan 1,4 % och 6,2 % 

under de följande tio åren. I genomsnitt 3,4 % 

per år, totalt 41 % från år 2018.

Förändringarna har beräknats enligt de 

eurobelopp för driftsekonomin som 

kommunerna har rapporterat till 

Statistikcentralen för åren 2015 – 2018. 

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%

Kaskö

Korsnäs

Kristinestad

Kronoby

Laihela

Larsmo

Malax

Korsholm

Närpes

Pedersöre

Jakobstad

Nykarleby

Vasa

Vörå



Social- och hälsovårdstjänsternas andel av 

kommunekonomin enligt statistiken över driftsekonomin 

för åren 2015 – 2018 
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Social- och hälsovårdstjänsternas andel 

av kommunekonomin varierar avsevärt. 

Lägst är tjänsternas proportionella andel i 

Larsmo (34 %) och högst i Kaskö (55 %) 

och Kristinestad (51 %).

Förändringarna har beräknats enligt de 

eurobelopp för driftsekonomin åren 2015 –

2018 som kommunerna har rapporterat till 

Statistikcentralen. Den kostnadsförändring 

som orsakas av förändringen i 

befolkningsstrukturen har separerats från 

kalkylen.
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EKONOMIN I SAMKOMMUNEN FÖR 

VÄLFÄRDSOMRÅDET
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Kommunernas projicerade intäkter och kostnader för 

social- och hälsovårdstjänster sammanräknat 2021 - 2030
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Kommunernas sammanräknade kostnader 

för social- och hälsovården ökar snabbare 

än de motsvarande intäkterna. Årsbidraget 

närmar sig noll vid slutet av 

prognosperioden. Nivån för årsbidraget

understiger beloppet för avskrivningarna och 

är otillräckligt för stora förändringar, såsom 

beredskap inför social- och 

hälsovårdsreformen.

Förändringarna har beräknats enligt de 

eurobelopp för driftsekonomin åren 2015 –

2018 som kommunerna har rapporterat till 

Statistikcentralen. Den kostnadsförändring 

som orsakas av förändringen i 

befolkningsstrukturen har separerats från 

kalkylen.

24

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Alla intäkter 791 810 832 849 868 886 905 925 945 965

Kostnader totalt 738 761 781 805 827 850 873 897 922 947

Årsbidrag 53 48 51 44 40 36 32 28 23 18
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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



Ekonomisk jämförelse i THL:s expertutvärdering

26© Talent Vectia Källa: THL Päätösten tueksi 10/2019, Sosiaali- ja terveyspalvelut Tyks-

erityisvastuualueella

THL publicerade hösten 2019 en expertutvärdering av social- och 

hälsovårdstjänsterna i Åucs specialansvarsområde. De centrala 

observationerna i bedömningen är att aktörsfältet i Österbotten är 

splittrat, samordningen mellan olika tjänster inte fungerar till fullo 

och kostnadsnivån är högre än de kalkylmässiga behoven.

Denna expertutvärdering har använts som grund vid 

bedömningen av den ekonomiska effekten av utvecklandet av 

verksamhetsmodellen för samkommunen för välfärdsområdet. Vid 

skapandet av ekonomiska modeller har antagits att man genom 

att utveckla en gemensam verksamhetsmodell kunde halvera 

skillnaderna mellan kostnaderna i Österbotten och genomsnittet 

för landet.

På denna sida presenteras THL:s bedömning av kostnaderna för 

social- och hälsovårdstjänsterna i Österbotten jämfört med 

genomsnittet för landet.



Kvantitativ effekt av en gemensam verksamhetsmodell

27© Talent Vectia

Intensiv samordning och kundhandledning inom specialiserade sjukvården och 
primärvården

Genomförande av service och rehabilitering för äldre

Effektiviserings-

potential

Primärvårdens 

öppenvård. 7,9 %

Specialiserad 

sjukvård

1,3 % 

THL:s expertutvärdering: 

”Samma klienter får ett stort antal remisser till den specialiserade sjukvården, vilket 

indikerar brister i de remitterande parternas hantering av situationerna som helhet. 

”Obalansen” mellan den specialiserade sjukvården och primärvården syns i de stora 

skillnaderna i fråga om hur vårdgarantin uppfylls.”

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

erityisvastuualueella).

Enligt THL:s utvärderingsrapport hösten 2019 är öppna primärvården i samkommunen 

för välfärdsområdet 18,7 % dyrare än genomsnittet i Finland. Specialiserad sjukvård 

är 2,7 % dyrare. Genomförandet av en gemensam verksamhetsmodell förutspås 

halvera kostnadsskillnaden.

Vårdavdelning inom 

primärvården 10,6%

Serviceboende med 

heldygnsomsorg 6,7%

THL:s expertutvärdering: 

”Att de äldres jourbesök inom primärvården har ökat tyder på brister i samordningen 

av tjänsterna för äldre och primärvården. Även det låga antalet läkarbesök inom 

öppenvården och den svaga tillgången till läkarkonsultation dygnet runt som stöd för 

hemvården har samband med det. Trots att tillgången till hemvård nattetid är bättre än 

genomsnittet sker en stor del av avdelningsvården för äldre inom den specialiserade 

sjukvården, vilket tyder på en bristfällig samordning mellan basnivån och specialnivån. 

Tillgången till intensifierad hemvård verkar bra, vilket märks även i kostnaderna. 

Tillgången till lättare serviceformer verkar däremot vara dålig.” 

” (THL Päätösten tueksi 10/2019, Sosiaali- ja terveyspalvelut Tyks-

erityisvastuualueella)

Enligt THL:s utvärderingsrapport hösten 2019 är vård på vårdavdelning inom 

primärvården 27 % dyrare än genomsnittet i Finland. Som en följd av genomförandet 

av en gemensam verksamhetsmodell förutspås kostnadsskillnaden halveras för vård 

på vårdavdelning inom primärvården och minskas med en tredjedel för hemvårdens 

del.

Om den nuvarande nivån för serviceboende med heldygnsomsorg sjunker 7,2 % till 

det riksomfattande målet 6 % i Österbotten, betyder det enligt befolkningsprognosen 

för år 2025 för 75 år fyllda en minskning med cirka 280 kunder och 6,7 % årlig 

inbesparing, när man beaktar att kunderna vårdas i serviceboende eller hemma.

Tryggandet av tillgången till kunnig arbetskraft Tjänster som erbjuds i hemmet

Ingen utvärdering i detta skede. Hemvård 6,7%

Hemvården är 25,6% dyrare än genomsnittet för hela landet. Genomförandet av en 

gemensam verksamhetsmodell förutspås medföra att kostnadsskillnaden minskar med 

en tredjedel gällande hemvården.

För utveckling av gränssnitten, rörliga, distans- och digitaltjänster, gemensam serviceutveckling och utveckling av servicenätet har i detta skede inte fastställts 

besparingspotential i euro. I ett medellångt tidsperspektiv skapar en gemensam utveckling av dessa områden emellertid en grund för bevarandet av högklassiga och 

kostnadseffektiva tjänster i Österbotten.



Bedömning av de ekonomiska effekterna av en 

gemensam verksamhetsmodell 
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En ekonomisk nytta i anknytning till utvecklandet av en gemensam verksamhetsmodell bedöms uppstå genom utveckling av 

verksamhetsmodellerna och förbättrad samordning. Effekten beräknas realiseras huvudsakligen från år 2023 och under de 

följande fem åren. För en ekonomisk granskning har realiseringen av den ekonomiska nytta beräknats så att till exempel av 

den effekt som uppnås under fem år genomförs första året 1/5, det andra året 2/5 och det femte året 5/5. Den ekonomiska 

nyttans totala summa år 2023 är cirka 5 miljoner euro och stiger till 30 miljoner euro år 2028.

Samkommunens kostnader för grundandet uppskattas till 2,3 – 4,7 miljoner euro. I denna prognos förutspås kostnaderna 

vara cirka fyra miljoner euro.

DIREKTA TJÄNSTER

andel av 

verksam-

hetskost-

naderna 

(%)

Effekt Start Slut 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 

Primärvårdens öppenvård 11,7 % -7,9 % 2023 2027 5 -1,4 -3,0 -4,6 -6,3 -8,1 -8,3 -8,5 -8,8 

Specialiserad sjukvård 28,3 % -1,3 % 2022 2027 6 -0,5 -1,0 -1,5 -2,0 -2,6 -3,2 -3,3 -3,4 -3,5 

Vårdavdelning i primärvården 4,6 % -5,0 % 2023 2027 5 -0,4 -1,0 -1,5 -2,0 -2,6 -2,0 -2,1 -2,1 -2,2 

Hemvård 12,5 % -6,7 % 2023 2028 6 -1,1 -2,2 -3,5 -4,7 -6,1 -7,5 -7,7 -7,9 

Serviceboende med 

heldygnsomsorg för äldre 16,2 % -6,9 % 2024 2029 6 -1,5 -3,1 -4,7 -6,5 -8,3 -10,3 -10,6 

Kostnader för igångsättandet 100 % 1 % 2021 2022 2 1,8 1,9 

Effekterna av möjliggörande 

tjänster -0,5 -1,0 -3,0 -6,0 -12,0 

TOTALT 1,8 1,1 -4,4 -9,7 -15,2 -21,5 -26,9 -32,5 -38,0 -44,9 



Intäkter, kostnader och årsbidrag med gemensam 

verksamhetsmodell för samkommunen för 

välfärdsområdet
Situation: social- och hälsovårdsreformen genomförs inte
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Genom utvecklandet av en gemensam 

verksamhetsmodell för samkommunen för 

välfärdsområdet hålls samkommunens 

årsbidrag på över 5 % i förhållande till 

intäkterna under hela prognosperioden. 

Årsbidraget är cirka 50 miljoner euro och 

samkommunens ekonomi är på hållbar 

grund.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Alla intäkter 791 810 832 849 868 886 905 925 945 965

Kostnader totalt 740 763 777 796 812 829 846 865 884 902

Årsbidrag 51 47 56 54 55 58 59 60 61 63
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Effekterna på ekonomin för samkommunen för 

välfärdsområdet vid eventuellt genomförande av social-

och hälsovårdsreformen
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Social- och hälsovårdsreformen som regeringen bereder förändrar avsevärt ansvaret för anordnandet samt 
finansieringen av social- och hälsovårdstjänsterna. För närvarande förväntas att reformarbetet och 
lagstiftandet framskrider så att den nya verksamhetsmodellen kunde inledas i början av år 2023.

De största förändringarna har bedömts vara att ansvaret för anordnandet av social- och hälsovårdstjänster 
övergår till de självstyrande landskapen som grundas, samt att den kommunbaserade finansieringen 
förändras till av staten behovsstandardiserad finansiering till landskapen.

Antagandet är att samkommunen för välfärdsområdet skulle skapa grunden för det självstyrande landskapets 
social- och hälsovårdsorganisation. Härigenom antas att samkommunens operativa verksamhet och 
utvecklingen av verksamheten skulle fortsätta oberoende av genomförandet av social- och 
hälsovårdsreformen.

Beträffande finansieringen har THL den 27.4.2020 publicerat en rapport som presenterar den nya modellen 
för behovsstandardiseringen. Målet med den nya modellen är att skapa en mer exakt modell som är under 
fortsatt utveckling för utvärdering av social- och hälsovårdsutgifterna för landskapen eller vid behov 
postnummerområdena. För landskapet Österbottens del framhävs befolkningens hälsa och välbefinnande, 
och det angivna indexet 0,93 för behovsstandardiserade utgifter för samtliga social- och hälsovårdstjänster 
var det lägsta efter Nyland. 

Finansministeriet har för landskapsfinansieringen utarbetat en kalkylmodell och bedömt finansieringen som 
utdelas till landskapen. Kalkylerna är inte offentligt tillgängliga före sommaren 2020. För denna utredning har 
för den behovsstandardiserade finansieringen gjorts en lägre och högre uppskattning.

Den högre uppskattningen fås genom beräkning av social- och hälsovårdskostnaderna för landskapet 
Österbotten enligt de genomsnittliga kostnaderna för Fastlandsfinland. Enligt denna uppskattning är social-
och hälsovårdskostnaderna i Österbotten 2,8 % eller cirka 23 miljoner euro (2020) högre än beräknat enligt 
genomsnittliga kostnader. Grovt beräknat utgörs den lägre uppskattningen av tillämpningen av 
behovsstandardiseringsindex 0,93 för genomsnittliga kostnader. När detta index tillämpas på en kostnad som 
beräknas enligt landets genomsnitt, är differensen 10,0 %, eller cirka 74 miljoner (2020). I denna rapport har 
använts medeltalet av de två punkterna, vilket betyder cirka 49 miljoner euro (2020) eller 6,6 % minskning av
nuvarande finansieringsgrund. Antagandet är att minskningen av finansieringsgrunden för Österbottens 
självstyrande landskap för social- och hälsovården kommer att vara 30 – 60 miljoner euro.

Bedömning av framskridandet av social- och 

hälsovårdsreformen*

*Bedömningen grundar sig på Talent Vectias diskussion med sakkunniga som utarbetar 

beredningen.

2020 2021 2022

Föreslagna lagändringar 

i anknytning till social-

och hälsovårdsreformen 

på remiss

06/2020

Riksdagen 

behandlar 

föreslagna 

lagändringar

12/2020 -

01/2021

Nya lagar 

träder i kraft 

under år 2021

De 

självstyrande 

landskapens 

verksamhet 

startar 01/2023

2023

Landskapsval 

2022
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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 

kommunekonomin.

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 hälsovårdstjänster 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 hälsovårdstjänster.

Intäkter -440 6 740

Kostnader -190 6 710 

Årsbidrag 30 

Fyra alternativ för anordnandet av social- och 

hälsovårdstjänster i Österbotten 



Social- och hälsovårdsreformen genomförs inte –

alternativen att grunda en samkommun nu eller fortsätta 

med nuvarande modell
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Metoderna för effektivering och kostnadseffektivering av den nuvarande verksamheten har redan använts effektivt. Med den nuvarande modellen ökar 

kostnaderna för produktionen av social- och hälsovårdstjänster snabbare än intäkterna och följden av detta är att årsbidragsnivån sjunker mot noll. Genom att 

utveckla en gemensam verksamhetsmodell för samkommunen finns ett större urval metoder, med vilka det är möjligt att skapa effekt och kostnadseffektivitet.

A. Kommunerna producerar social- och hälsovårdstjänster 

självständigt på nuvarande sätt

B. Planeringen av samkommunen för välfärdsområdet startar i början 

av 2021 och produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna 

övergår till samkommunens ansvar

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Alla intäkter 791 810 832 849 868 886 905 925 945 965

Kostnader totalt 738 761 781 805 827 850 873 897 922 947

Årsbidrag 53 48 51 44 40 36 32 28 23 18
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Alla intäkter 791 810 832 849 868 886 905 925 945 965

Kostnader totalt 740 763 777 796 812 829 846 865 884 902

Årsbidrag 51 47 56 54 55 58 59 60 61 63
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nuvarande finansiering 791 810

Intäkter - Behovsbaserad
finansiering

715 730 745 761 778 794 812 829

Intäkter - Klientavgifter 67 68 69 71 72 74 76 77

Kostnader totalt 738 761 781 807 823 840 858 876 895 914

Årsbidrag 53 48 1 -9 -8 -8 -8 -7 -8 -8
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Social- och hälsovårdsreformen genomförs – alternativt 

grundas en samkommun nu eller av ett självstyrande 

landskap år 2023
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C. Kommunerna producerar social- och hälsovårdstjänster 

självständigt fram till slutet av år 2022. I början av 2023 startar ett 

självstyrande landskap som social- och hälsovårdsaktör

Om kommunerna väljer att fortsätta att självständigt producera social- och hälsovårdstjänster fram till år 2023, är det sammanlagda årsbidraget för åren 2023 –

2030 cirka -60 miljoner euro. Då startar det självstyrande landskapets verksamhet som motsvarar samkommunen för välfärdsområdets verksamhet från ett 

avsevärt mer utmanande ekonomiskt läge jämfört med en situation där planeringen av samkommunens verksamhet har startat 2021 och de ekonomiska 

fördelarna av gemensam verksamhet uppkommer redan från och med början av år 2023. 

D. Planeringen av samkommunen för välfärdsområdet startar i början av 

år 2021. I början av 2023 startar ett självstyrande landskap som 

social- och hälsovårdsaktör

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Nuvarande finansiering 791 810

Intäkter - Behovsbaserad
finansiering

715 730 745 761 778 794 812 829

Intäkter - Klientavgifter 67 68 69 71 72 74 76 77

Kostnader totalt 740 763 777 796 812 829 846 865 884 902

Årsbidrag 51 47 5 2 3 4 4 4 4 4
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CENTRALA RISKER
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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

1

2

3

4
1

För samkommunen för välfärdsområdet uppgörs trots 

utredningar och prognoser underdimensionerad och orealistisk 

inledande budget för driftsekonomin och finansieringen av 

driftsekonomin.

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 finansieringen av 

driftsekonomin.

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 

finansieringen av driftsekonomins belopp för samkommunen för 

välfärdsområdet.

8
Kommunernas sociala utgifter ökar avsevärt till följd av den 

ekonomiska krisen som orsakas av coronasituationen.

9
Förestående löneuppgörelser inom social- och hälsovården 

försvårar avsevärt inledningsfasen för samkommunen för 

välfärdsområdet.
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Centrala risker
Centrala risker ur synvinkeln för ekonomin och för anordnandet och produktionen av tjänster
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1

För samkommunen för välfärdsområdet uppgörs trots utredningar och prognoser en 

underdimensionerad och orealistisk inledande budget för driftsekonomin och 

finansieringen av driftsekonomin.

Den inledande budgeten för driftsekonomin för den framtida samkommunen för välfärdsområdet bör göras realistisk så att den 

grundar sig på de aktuella kostnaderna och den uppskattade kostnadsutvecklingen för social- och hälsovårdstjänster. Denna 

uppskattning bör snarare över- än underdimensioneras. Dessutom bör för startskedet beräknas extra kostnader under de första 

två åren. 

2
Valet och det systematiska genomförandet av utvecklingsområden för minskning av 

kostnader eller uppbromsning av kostnadsökningar sker för långsamt. 

Samkommunen för välfärdsområdet bör välja de viktigaste serviceområdena för minskning av kostnaderna och uppbromsning av 

kostnadsökningarna. Dessa beskrivs i utredningen under punkten ”utvecklingsområden för tjänsterna inom samkommunen för 

välfärdsområdet”. På så vis bör utredningen, uppskattningen och åtgärderna inledas omedelbart under beredningen av 

startandet av samkommunen och genomföras i så snabb takt som möjligt.

3

Regionala meningsskiljaktigheter och intressen inom samkommunen för 

välfärdsområdet lamslår samarbetet och dess uppskattade operativa och ekonomiska 

fördelar.

Under igångsättningsfasen bör varje medlemskommun förbinda sig till den gemensamt överenskomna verksamhetsmodellen, för 

att de ekonomiska fördelarna ska realiseras. I detta sammanhang bör tydligt framgå vad som utgör det största kostnadstrycket 

för samkommunen för välfärdsområdet och vilka åtgärder som ska vidtas för att påverka det. På så vis är det hela tiden klart vad

som görs och varför. Detta bör kommuniceras regelbundet i synnerhet genom olika ledningsforum för förtroendepersoner.

4

Behovsstandardiserad finansiering i samband med social- och hälsovårdsreformen 

minskar pengarna som kommer till området och försvårar driftsekonomin och 

finansieringen av driftsekonomin.

Kommunerna och sjukvårdsdistriktet bör på bred front arbeta för att kriterierna för behovsstandardiseringen (27.4.2020 framlagt 

förslag om behovsstandardisering för social- och hälsovårdsfinansieringen) och därmed finansieringen ska motsvara områdets 

behov.

5
Osäkerhet i anknytning till beredningen av den riksomfattande social- och 

hälsovårdsreformen försvagar genomförandet av samarbetet. 

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen framskrider enligt regeringsprogrammet. Ansvaret för anordnandet av de social-

och hälsovårdstjänster som avtalas i det grundläggande avtalet för samkommunen för välfärdsområdet måste kunna tillämpas 

enligt de krav på verksamhetsmiljön som ställs i lagstiftningen. De specifika risker och effekter som beredningen av social- och

hälsovårdsreformen medför bör identifieras och beredskapsåtgärder bör planeras.

6

Statens kompensationer för social- och hälsovårdsutgifter orsakade av 

coronapandemin genomförs inte i sin helhet. 
De kostnader som orsakas av coronapandemin och i synnerhet kostnaderna i en starkt tvåspråkig miljö bör aktivt framföras i sin 

helhet och man bör sträva efter att påverka att de förstås och beaktas korrekt.

7

Konsekvenserna av coronapandemin fortgår länge eller återkommer. Detta inverkar 

avsevärt på driftsekonomin och finansieringen av driftsekonominsbelopp för 

samkommunen för välfärdsområdet.

Den startande samkommunen för välfärdsområdet verkar i ”corona”. Detta kommer att orsaka extra kostnader för driftsekonomin. 

För driftsekonomins del bör detta beaktas i budgeteringen för den startande samkommunen.

8

Kommunernas sociala utgifter ökar avsevärt till följd av den ekonomiska krisen som 

orsakas av coronasituationen.

Den ekonomiska krisen som coronasituationen orsakar kommer att öka kostnaderna för socialvården. Vid planeringen av 

grundandet av en samkommun för välfärdsområdet bör denna risk beaktas och man bör förbereda sig på ett långsiktigt 

åtgärdsprogram. 

9

Förestående löneuppgörelser inom social- och hälsovården försvårar avsevärt 

inledningsfasen för samkommunen för välfärdsområdet.

De förestående löneuppgörelserna kommer att utgöra en utmaning för den samkommun som grundas. Effekterna av 

löneuppgörelserna bör utvärderas omsorgsfullt vid utarbetandet av den första budgeten och ekonomiplaneringen för den nya 

samkommunen.
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BILAGA 1: KOMMUNSPECIFIKA 

EKONOMIPROGNOSER
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Kaskö
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 13,0 13,5 13,5 13,4 14,0 14,3 14,7 15,0 15,4 15,7 16,1 16,5 16,9 17,2

Kostnader totalt 11,9 13,0 13,5 13,8 14,1 14,6 15,1 15,5 16,0 16,4 16,9 17,3 17,8 18,3

Årsbidrag 1,0 0,5 -0,0 -0,4 -0,1 -0,3 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Korsnäs
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 21,5 20,9 21,8 22,2 22,9 23,5 24,2 24,7 25,1 25,6 26,1 26,6 27,2 27,7

Kostnader totalt 19,7 20,2 20,9 21,3 21,9 22,5 23,2 24,0 24,6 25,3 26,0 26,7 27,4 28,2

Årsbidrag 1,8 0,7 0,9 0,9 1,1 1,0 1,0 0,7 0,5 0,4 0,2 -0,0 -0,2 -0,5
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Kristinestad

© Talent Vectia 40

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 61,8 66,7 69,8 71,3 73,4 75,2 77,5 79,0 80,5 82,2 83,8 85,5 87,2 89,0

Kostnader totalt 55,4 63,3 67,9 69,3 71,0 73,2 75,5 77,9 80,0 82,3 84,6 86,9 89,3 91,8

Årsbidrag 6,4 3,5 1,9 2,0 2,4 2,0 2,0 1,1 0,5 -0,1 -0,8 -1,4 -2,1 -2,8
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Laihela
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 63,7 62,9 65,0 66,5 68,4 70,1 72,2 73,8 75,4 77,1 78,8 80,6 82,4 84,3

Kostnader totalt 60,5 61,4 62,3 63,6 65,1 67,1 69,2 71,3 73,3 75,3 77,3 79,4 81,6 83,8

Årsbidrag 3,2 1,5 2,7 2,9 3,3 3,0 3,0 2,5 2,2 1,8 1,5 1,2 0,8 0,5
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Larsmo
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 38,3 38,4 39,4 40,3 41,4 42,5 43,8 44,7 45,6 46,5 47,4 48,4 49,4 50,4

Kostnader totalt 34,5 35,7 37,6 38,3 39,3 40,5 41,8 43,1 44,2 45,4 46,6 47,9 49,2 50,5

Årsbidrag 3,8 2,7 1,8 2,0 2,1 1,9 2,0 1,6 1,3 1,1 0,8 0,5 0,2 -0,1
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Malax
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 59,1 59,3 60,8 61,5 63,4 64,9 66,9 68,2 69,6 71,0 72,4 73,9 75,5 77,0

Kostnader totalt 55,5 56,9 59,0 60,6 62,1 64,0 66,0 68,1 70,0 71,9 73,8 75,9 77,9 80,1

Årsbidrag 3,6 2,5 1,8 0,9 1,3 0,9 0,8 0,1 -0,4 -0,9 -1,4 -1,9 -2,5 -3,1
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Korsholm
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tuotot yhteensä 163,5 164,3 170,4 175,4 180,6 184,8 190,2 194,3 198,7 203,1 207,7 212,4 217,2 222,1

Kulut yhteensä 150,0 157,9 162,2 165,5 169,5 174,8 180,3 185,9 191,0 196,3 201,6 207,2 212,8 218,7

Vuosikate 13,5 6,3 8,2 10,0 11,1 10,0 9,9 8,4 7,6 6,9 6,1 5,2 4,4 3,5
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Närpes 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 92,2 92,7 96,9 99,0 103,4 106,0 109,2 111,2 113,3 115,5 117,7 120,0 122,4 124,8

Kostnader totalt 79,8 83,6 87,7 89,4 91,7 94,5 97,5 100,5 103,2 106,0 108,9 111,8 114,9 118,0

Årsbidrag 12,3 9,1 9,3 9,5 11,8 11,4 11,7 10,7 10,1 9,5 8,9 8,2 7,5 6,8
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Pedersöre kommun
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 89,7 88,6 91,1 92,7 95,6 97,9 101,0 103,0 105,2 107,3 109,6 111,9 114,3 116,7

Kostnader totalt 85,5 86,4 90,6 92,5 94,7 97,6 100,7 103,8 106,7 109,6 112,6 115,6 118,8 122,0

Årsbidrag 4,2 2,2 0,5 0,2 0,9 0,3 0,3 -0,8 -1,5 -2,2 -3,0 -3,7 -4,5 -5,3
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Jakobstad
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 239,5 252,3 256,5 260,8 269,3 275,3 282,6 288,4 294,6 300,9 307,4 314,1 320,9 327,9

Kostnader totalt 232,4 240,8 251,3 256,3 262,5 270,6 279,0 287,7 295,5 303,4 311,7 320,1 328,8 337,6

Årsbidrag 7,1 11,6 5,2 4,5 6,8 4,7 3,6 0,7 -0,9 -2,5 -4,2 -6,0 -7,8 -9,7

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

M
E

U
R

Intäkter totalt Kostnader totalt Årsbidrag



Kommunspecifik ekonomiprognos
Nykarleby
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 69,6 71,2 74,1 75,2 77,6 79,5 81,8 83,5 85,2 86,9 88,7 90,6 92,4 94,4

Kostnader totalt 65,2 68,8 70,6 72,0 73,8 76,1 78,5 81,0 83,2 85,5 87,9 90,3 92,9 95,4

Årsbidrag 4,3 2,4 3,5 3,2 3,9 3,4 3,3 2,5 1,9 1,4 0,8 0,2 -0,4 -1,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

M
E

U
R

Intäkter totalt Kostnader totalt Årsbidrag



Kommunspecifik ekonomiprognos
Vasa 
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 761,4 777,3 826,5 841,0 869,3 888,4 912,0 930,8 950,9 971,6 992,7 1 014,4 1 036,6 1 059,3

Kostnader totalt 686,6 722,7 733,7 748,5 766,6 790,5 815,2 840,7 863,7 887,4 911,7 936,7 962,4 988,8

Årsbidrag 74,8 54,5 92,8 92,6 102,6 97,9 96,8 90,1 87,2 84,2 81,0 77,7 74,2 70,5
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Kommunspecifik ekonomiprognos
Vörå
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2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter totalt 71,4 69,0 68,9 72,2 74,4 76,2 78,5 80,0 81,6 83,3 85,0 86,7 88,5 90,3

Kostnader totalt 67,5 68,4 69,7 69,4 71,1 73,3 75,6 77,9 80,0 82,2 84,4 86,7 89,0 91,4

Årsbidrag 3,8 0,5 -0,7 2,8 3,3 2,9 2,9 2,1 1,6 1,1 0,6 0,1 -0,5 -1,1
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BILAGA 2: KOMMUNFÖRBUNDETS PROGNOSER 

ENLIGT FINANSMINISTERIETS 16.4.2020 

KOMMUNEKONOMIPROGRAM
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BILAGA 3: JÄMFÖRELSE AV KOMMUNERNAS 

NETTOKOSTNADER FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN MED 

GENOMSNITTET FÖR FASTLANDSFINLAND
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Kommunspecifik skillnad i nettokostnaderna för social- och 

hälsovården jämfört med Fastlandsfinland enligt kostnaderna år 

2018
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Invånarspecifik skillnad i nettokostnaderna för social- och 

hälsovården i de österbottniska kommunerna jämfört med 

genomsnittet i Fastlandsfinland

Effekten av skillnaden för de totala nettokostnaderna för 

social- och hälsovårdstjänsterna i Österbotten 

Jämförelsen grundar sig på driftsekonomiuppgifter som kommunerna rapporterat till Statistikcentralen. Genomsnittet för Fastlandsfinland år 2018 var 3 327 

euro/inv.
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BILAGA 4: KÄLLOR
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Källor som använts vid analyserna
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Som grund för servicebehov och kostnadsförändring gällande social- och hälsovårdstjänsterna har använts:

1. kommunernas rapporter till Statistikcentralen över tjänstespecifika uppgifter gällande driftsekonomin och

2. Statistikcentralens befolkningsprognos 30.9.2019 och Statistikcentralens befolkningsuppgifter för åren 2015 – 2019

Med dessa källor som grund har för varje kommun beräknats: 

1. kundmålgruppsspecifika enhetskostnader för alla social- och hälsovårdstjänster 

2. historisk trend för enhetskostnaden

3. projektion över framtida förändring i enhetskostnaderna

4. helhetsförändringen åren 2020 – 2030 enligt befolkningsprognosen.

Som grund för utarbetandet av den ekonomiska modellen för samkommunen har använts:

1. Kommunkoncernernas bokslutsuppgifter 2016 – 2018 enligt kommunernas rapporter till Statistikcentralen

2. Kommunernas bokslutsuppgifter för år 2019 inlämnade av kommunernas kommundirektörer

3. Tillväxtprognoser för intäkter och utgifter åren 2020 – 2030 enligt Finansministeriets kommunekonomiprogram 16.4.2020

För bedömning av den ekonomiska potentialen för utvecklandet av en gemensam verksamhetsmodell för samkommunen har använts:

1. THL:s expertutvärdering 2019 över Österbotten (THL Päätösten tueksi 10/2019, Sosiaali- ja terveyspalvelut Tyks-erityisvastuualueella)

För bedömning av behovsstandardiserad finansiering för Österbotten har använts:

1. THL:s expertutvärdering hösten 2019 över Österbotten (THL Päätösten tueksi 10/2019, Sosiaali- ja terveyspalvelut Tyks-erityisvastuualueella)

2. THL:s behovsstandardiseringsrapport april 2020 (THL, Sote-rahoituksen tarvevakiointi, 4/2020)
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