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Målen med regeringen Marins social- och hälsovårdsreform

Den huvudsakliga målsättningen i lagförslaget till regeringen Marins social- och hälsovårdsreform är
att minska på skillnaderna i hälsa och välfärd, trygga jämställd och högklassig social- och hälso- och
sjukvård för alla finländare, förbättra tillgången och tillgängligheten till servicen, trygga tillgången till
professionell arbetskraft, svara på utmaningarna som de samhälleliga förändringarna medför och
dämpa kostnadsökningen.

Anordnande av social- och hälso- och sjukvård samt räddningsväsende

I social- och hälsovårdsreformen koncentreras anordnandet av social- och hälso- och sjukvårdstjänster
från och med 1.1.2023 till självstyrande välfärdsområden som sträcker sig över kommungränserna.
Räddningsväsendet överförs också till välfärdsområdena. Det finns 21 välfärdsområden och utöver
dem Helsingfors. Dessutom bildar Nylands välfärdsområden och Helsingfors HUS-sammanslutningen.
Välfärdsområdenas verksamhet, ekonomi och förvaltning stiftas i en separat lag.

De ledamöter som valts via direkt val ansvarar för beslutsfattandet i områdena. Invånarnas delaktighet
och användardemokrati stärks. Välfärdsområdesval förrättas sex månader efter att lagarna godkänts.
Om lagarna godkänns före 30.6.2021 förrättas välfärdsområdenas fullmäktigeval 23.1.2022.

Den privata och tredje sektorns roll

Servicen som produceras av välfärdsområdena är huvudsakligen offentlig. Den privata och den tredje
sektorn fungerar som kompletterande serviceproducenter. Föreningarnas roll i främjandet av välfärden
och hälsan stärks och föreningarnas möjlighet att producera sin service tryggas.

Finansiering av servicen

Finansieringen av välfärdsområdena grundar sig i statlig finansiering samt kund- och användaravgifter.
Grunden till finansieringen utgörs av servicebehovet för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och
socialvården i välfärdsområdet samt invånarantalet, omgivningsfaktorerna befolkningstäthet, andelen
invånare med främmande språk som modersmål, tvåspråkighet, karaktär av skärgård och
samiskspråkighet, samt främjandet av hälsa och välfärd. Finansieringen av räddningsväsendet grundar
sig i invånarantalet, riskkoefficienten och befolkningstätheten. Regeringen har inlett parlamentarisk
beredning för införande av landskapsskatt. Regeringen beslutar om landskapsskatten år 2022.
Landskapsskatten och skatteutjämningssystemet är tänkt att implementeras år 2026. I enlighet med
regeringsprogrammet genomförs reformen så att ändringarna i skattestrukturen inte får medföra
åtstramningar i beskattningen då de träder i kraft.

.

Från och med början av år 2023 beaktas den nuvarande kostnadsnivån på kommunernas
serviceproduktion i finansieringen av välfärdsområdena. Om det enligt den nya modellen kalkylerade
finansieringsbehovet för välfärdsområdet skiljer sig från den nuvarande kostnadsnivån, jämnas
skillnaden ut genom övergångsutjämning. Det första året jämnar övergångsutjämningen ut hela
skillnaden mellan de nuvarande kostnaderna och det kalkylerade finansieringsbehovet.
Övergångsutjämningen för välfärdsområdet är under sju år som mest –100/+200 euro/invånare.
Övergångsfinansieringen upphör senast år 2029, varefter nivån i fråga blir bestående.

Ökat servicebehov ersätts till välfärdsområdena åren 2023 och 2024 fullt ut och från och med år 2025
med 80 procent.

Den kommunala ekonomin

Enligt 2020 års uppskattning sänks kommunalskatten med över 13 procentenheter från och med
början av år 2023. Statsandelarna för kommunernas social- och hälsovård överförs till
välfärdsområdena och ungefär en tredjedel av intäkterna från samfundsskatten överförs till
välfärdsområdena via staten. Kommunernas skulder kvarstår hos kommunerna. I och med att social-
och hälso- och sjukvården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdet, överförs också
motsvarande kostnader. Överföringen av finansieringen och kostnaderna påverkar kommunerna olika
beroende på deras utgångsläge och hur stor andel kostnaderna som överförs utgör av hela
kommunens ekonomi.

Parlamentarisk beredning av de sektorsövergripande välfärdsområdena

Välfärdsområdena gör det möjligt att stegvis övergå till sektorsövergripande landskap. Detta bereds
parlamentariskt och i utredningen klargörs vilka av kommunernas, samkommunernas och statens
uppgifter som överförs till välfärdsområdena. I enlighet med den parlamentariska beredningen överförs
miljö- och hälsoskyddet till välfärdsområdena 1.1.2026.

Social- och hälsovårdsreformen fortskrider

Regeringen presenterade ett lagförslag till en strukturreform av social- och hälsovården till riksdagen
den 8 december 2020. Välfärdsområdena som ska anordna och producera servicen i förslaget skulle
bildas direkt efter att lagarna godkänts och stadfästs. Enligt tidtabellen äger detta rum 1.7.2021.
Lagarna skulle träda i kraft stegvis, de första den 1 juli 2021 och de sista den 1 januari 2023.
Välfärdsområdena skulle inleda sin verksamhet från början av år 2023. Välfärdsområdets temporära
förvaltning skulle börja den 1 juli 2021 och fortsätta tills den 1 mars 2022, då välfärdsområdenas
fullmäktige inleder sin verksamhet.

Bakgrund till projektet

Vad innebär social- och hälsovårdsreformen?

3

Om förslaget till den social- och hälsovårdsreform som statsminister Marins regering överlämnat till riksdagen godkänns blir det den största systematiska

reformen som genomförts inom den offentliga förvaltningen sedan Finland blev självständigt. Ansvaret för att anordna och producera socialvårds- och

hälso- och sjukvårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster överförs från kommunerna till 21 välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-

sammanslutningen. I enlighet med reformen överförs finansieringen av systemet från kommunerna till staten. Kommunalskatten sänks enligt 2020 års

uppskattning med över 13 procentenheter. Beslut om skattesänkningen fattas år 2022. Av kommunernas nuvarande intäkter från samfundsskatten

överförs ungefär en tredjedel till välfärdsområdena via staten.



Projektets målsättningar och centrala resultat

© TalentVectia

• Hitta en hållbar lösning på hur man betraktat från ekonomins och finansieringens perspektiv kan grunda och 

bygga upp ett välfärdsområde. 

• Utreda hur följande faktorer påverkar ekonomin i välfärdsområdet som grundas: 

1. prognosen för befolknings- och serviceutvecklingen i området åren 2020–2040,

2. hur kommunernas ekonomi och servicebehov utvecklas fram till år 2023

3. förmågan att balansera ekonomin innan välfärdsområdet och den nya finansieringen implementeras, 

samt 

4. förslaget till social- och hälsovårdsreform som regeringen presenterat 8.12 samt finansieringslösning 

som hänför sig till denna förverkligas.

• På basis av ovan nämnda faktorer identifiera de ekonomiska riskerna som hänför sig till grundandet och 

startandet av välfärdsområdet och hur deras förverkligande påverkar förmågan att producera social- och hälso-

och sjukvård samt räddningsväsendets tjänster för befolkningen i området.

• Utreda vad ändringen ur ett ekonomiskt perspektiv innebär för samkommunen, det framtida välfärdsområdet, 

landskapscentret och övriga städer samt kommunerna.

• Kartlägga vilka åtgärder som ska vidtas för att förhindra att riskerna realiseras eller för att minimera 

konsekvenserna av dem.

PROJEKTETS MÅLSÄTTNINGAR

PROJEKTETS CENTRALA RESULTAT

Synen på möjligheterna att höja välfärdsområdets finansiering i den behovsstandardiserade 
finansieringsmodellen samt preliminär prognos för utvecklingen av driftsekonomin och 
investeringsbehovet.

Riskanalys i välfärdsområdet ur finansieringens perspektiv samt åtgärder för att förhindra att
riskerna realiseras eller för att minimera konsekvenserna av dem.

Utredning av vilka alternativ det finns för att skapa hållbara lösningar ur ekonomins perspektiv då 
välfärdsområdet startar.
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Nyckelbegrepp i rapporten

- Nyckelbegrepp för finansieringen av välfärdsområdet
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Välfärdsområde = Ett välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund med självstyre i sitt

område. Välfärdsområdena ansvarar för anordnandet av social- och hälso- och sjukvård

samt räddningsväsendets service i sina egna områden. De nya välfärdsområdena

motsvaras av de nuvarande landskapen. Nylands landskap avviker från den nuvarande

landskapsindelningen på så sätt, att det där bildas fyra välfärdsområden och Helsingfors

stad bildar ett eget. Det högsta beslutsfattande organet i välfärdsområdet är fullmäktige,

som väljs via val.

Finansieringens bestämningsfaktorer = Hur stor finansieringen blir påverkas av

servicebehovet i välfärdsområdet och bestämningsfaktorerna, som beskriver kostnaderna.

Bestämningsfaktorerna är invånarunderlaget (andelen finansiering av den sammanlagda

finansieringen av social- och hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet i

välfärdsområdena är 14,6 %). Social- och hälso- och sjukvårdens behovsfaktorer (se

Behovsfaktorer) (79,6%), Främjande av hälsa och välfärd (0,98 %), Befolkningstäthet (1,6

%), andelen invånare med främmande språk som modersmål (2,0 %), tvåspråkighet (0,5

%), karaktär av skärgård (0,1 %), samiskspråkighet (0,01 %) och räddningsväsendets

riskfaktorer (0,7 %).

Finansieringens behovsfaktorer = Social- och hälsovårdens behovsfaktorer används

för att beskriva servicebehovet i välfärdsområdet. Behovsfaktorernas inverkan på

finansieringsbeloppet välfärdsområdet får är ungefär 80 %. Det finns tre behovsfaktorer:

hälso- och sjukvård (andel av den totala finansieringen: 47,1 %), äldreomsorg (15,7 %)

och socialvård (16,8 %).

Finansieringens omgivningsfaktorer = Förutom behovsfaktorerna påverkas

finansieringsbeloppet välfärdsområdet får även av omgivningsfaktorer. Med hjälp av

omgivningsfaktorerna beskrivs särskilda drag hos välfärdsområdets befolkning eller

geografi. Omgivningsfaktorerna är: främmande språk som modersmål, tvåspråkighet,

befolkningstäthet, karaktär av skärgård och samiskspråkighet.

Behovsstandardisering = 80 % av kostnaderna för välfärdsområdets social- och hälso-

och sjukvård räknas utgående från sjukfrekvensen och omgivningsfaktorerna. Institutet för

hälsa och välfärd har år 2020 utvecklat och publicerat en kalkylmodell för

behovsstandardiseringen, där kostnaderna som förorsakas av sjukfrekvensen bedöms

enligt sammanlagt 53 sjukdomsklasser och med hjälp av beräkningskoefficienter

fastställda för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården..

Finansiering av servicebehovet = Finansiering som grundar sig i servicebehovet för

social- och hälso- och sjukvården (se behovsstandardisering).

Kalkylerad finansiering = Målfinansieringen för välfärdsområdet, grundar sig i

kalkylmodellen.

Grundpris = Pengabeloppet som fastställts per invånare för en servicehelhet inom

välfärdsområdet. Då grundpriset multipliceras med bestämningsfaktorns (tjänstens)

koefficient och invånarantalet, fås finansieringsbeloppet som hänför sig till

bestämningsfaktorn (tjänsten). Grundpriset som är kopplat till invånarantalet multipliceras

direkt med invånarantalet. Invånarantalets grundpris är i 2020 års pengar totalt 529

euro/invånare (social- och hälso- och sjukvård 475 euro/invånare och räddningsväsendet

54 euro/invånare). Hälso- och sjukvårdens grundpris är 1 704 euro/invånare,

äldreomsorgens 570 euro/invånare och socialvårdens 607 euro/invånare.

Befolkningstäthetens grundpris är totalt 57 euro/invånare (social- och hälso- och sjukvård

53 euro/invånare och räddningsväsendet 4 euro/invånare). Främmande språk som

modersmål 71 euro/invånare, tvåspråkighet 18 euro/invånare, karaktär av skärgård 4

euro/invånare och räddningsväsendets riskfaktorer 25 euro/invånare.

Nettokostnader = Nettokostnaderna för välfärdsområdets kommuners sammanräknade

driftsekonomi för social- och hälso- och sjukvården samt räddningsverket motsvarar

välfärdsområdets finansieringsbehov, vilket benämns kostnader som överförs.

Nettokostnaderna beräknas på följande sätt: Nettokostnader = (Verksamhetsintäkter (inkl.

interna poster) + Avskrivningar och nedskrivningar + Överföringskostnader) -

(Verksamhetsintäkter (inkl. interna poster) + Överföringsintäkter + Tillverkning för eget

bruk samt förändring av produktlager).

Kostnader som överförs = Kostnader som förorsakas av service som överförs från

kommunerna och som i och med servicen överförs till välfärdsområdena. Kostnaderna

som överförs utgör finansieringen av välfärdsområdet det första året.

Övergångsutjämning = Om social- och hälsovårdsreformen träder i kraft ökar/sjunker

inte välfärdsområdets finansiering till den kalkylerade nivån direkt. Som övergångsperiod

räknas åren 2023–2029. Under dessa år är övergångsutjämningen –100/+200 per

invånare. Via övergångsutjämningen övergår man stegvis till den årliga finansieringen

(pengabelopp per invånare ändras årligen).
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Rapportens innehåll. I den här rapporten beskrivs den enligt social- och hälsovårdsreformen kommande nya finansieringsmodellen för välfärdsområdena samt hur den

påverkar finansieringen för det framtida Österbottens välfärdsområde. I rapporten bedöms först utvecklingen av finansieringsbehovet för social- och hälso- och sjukvården

samt räddningsväsendet i Österbotten under åren 2021–2022. På basis av detta fastställs vilken finansiering Österbottens välfärdsområde får för social- och hälso- och

sjukvården år 2023. Efter det här skedet beskrivs hur finansieringen för Österbotten ser ut enligt social- och hälsovårdsreformens finansieringsmodell fram till år 2029; en

uppskattning på hur mycket pengar Österbotten kommer att få, om social- och hälsovårdsreformen blir verklighet och välfärdsområdena inleder sin verksamhet. Det är

viktigt att Österbottens andel av pengarna staten delar ut för social- och hälsovård och räddningsväsendet och som baseras på tillväxten i servicebehovet blir så precis

som möjlig. För att stöda detta har centrala risker och centrala tillvägagångssätt att påverka finansieringsbeloppet beskrivits i rapporten. Från och med 1.1.2023 får

Österbotten årligen en ”klumpsumma” av staten för att anordna och producera social- och hälso- och sjukvård samt räddningsväsende. Efter detta kan inga fakturor för

social- och hälsovårdstjänster skickas till kommunerna. Summan som delas ut det första året är enligt 2019 års kostnader som ska överföras ungefär 19,8 miljarder euro

på nationell nivå. Utdelningen mellan välfärdsområdena är nollsummespel. Staten kan årligen genom att ändra viktningen av de olika kriterierna även ändra utdelningen

av finansieringen mellan välfärdsområdena. Finansieringen styrs av staten.

Finansieringen för det framtida Österbottens välfärdsområde grundar sig i statlig finansiering samt i kund- och användaravgifter. Statens finansiering utgår

ifrån välfärdsområdets servicebehov inom social- och hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, invånarantalet samt omgivningsfaktorerna. Omgivningsfaktorerna är

befolkningstäthet, andelen personer med främmande språk som modersmål, tvåspråkighet, karaktär av skärgård och samiskspråkighet. Dessutom påverkas

finansieringskalkylen av koefficienten för främjande av hälsa och välfärd samt riskkoefficienten för räddningsväsendet. På basis av ovan nämnda bestämningsfaktorer

beräknas för varje punkt först det egna, invånarspecifika finansieringsbeloppet, som sedan multipliceras med Österbottens invånarantal. Utöver detta tillkommer de kund-

och användaravgifter som uppbärs.

Regeringen fattar våren 2022 beslut om finansieringsgrunderna för år 2023. Efteråt justeras finansieringsgrunderna årligen. År 2026 görs en mellangranskning. Grunderna

ses över igen efter riksdagsvalen år 2023 och 2027. Finansieringsgrunderna kommer leva hela decenniet.
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Finansieringen ökar i början av social- och hälsovårdsreformen med ungefär 12 miljoner euro per år. Verksamhetskostnaderna för social- och hälso- och sjukvården samt

räddningsväsendet i Österbottens välfärdsområde, vilka uppskattas förverkligas år 2022 är sammanlagt 737 miljoner euro. Av detta beräknas nettokostnaderna utgöra ungefär 691

miljoner euro. Enligt den nya finansieringsmodellen för social- och hälsovården är den kalkylerade kostnadsnivån för Österbotten 661 miljoner euro år 2023. Den nuvarande

förverkligade kostnadsnivån för social- och hälsovården samt räddningsväsendet i Österbotten är ungefär 30 miljoner euro mer än den framtida kalkylerade finansieringen. Till den

kalkylerade finansieringen tillkommer emellertid övergångsutjämningen (30 miljoner euro), som till en början motsvarar storleken på skillnaden mellan de nuvarande och de kalkylerade

kostnaderna. Därtill noteras förändringen i servicebehovet (6 miljoner euro) och förändringen i kostnadsnivån (7 miljoner euro).Den här finansieringsmodellen underlättar

välfärdsområdets första etapp. Finansieringsprognosen för Österbottens välfärdsområde år 2023 är i sin helhet 703 miljoner euro. Den totala finansieringen stiger med ungefär 12

miljoner euro i jämförelse med den nuvarande nivån, vilket motsvarar de årliga förändringarna i finansieringsbehovet åren 2015–2019. Finansieringsandelen som baserar sig på

servicebehovet är i Österbotten lägre än genomsnittet, men andelen som baseras på omgivningsfaktorerna är den näst högsta i landet. Att förverkliga social- och hälso- och sjukvården

med motsvarande effektivitet kräver betydande utvecklingsarbete och organisering av verksamheten och servicen i hela området.

För att påverka att Österbottens finansieringsbelopp är tillräckligt har sju förfaringssätt identifierats.

1. Viktningen av den behovsstandardiserade finansieringen. Ungefär 70 % (492 miljoner euro) av finansieringen av det framtida välfärdsområdet grundar sig i det kalkylerade

servicebehovet för social- och hälsovården. Om viktningarna av grundpriserna som ligger till grund för finansieringen ändras av staten förändras även hur hela finansieringen bildas.

Samma gäller andelen för invånarantalet. Österbotten bör alltså kontinuerligt förhandla med staten och ombesörja speciellt för att viktningarna av grundpriserna ändras i en för

Österbotten mer gynnsam riktning.

2. Komplettering av sjukfrekvensrapporteringen i området. För att kunna påverka finansieringen är det viktigt att Österbottens sjukfrekvensdata, det vill säga diagnosdatan,

rapporteras i sin helhet och på rätt sätt. Institutet för hälsa och välfärd utgår från diagnosdatan då behovskoefficienten för Österbottens sjukfrekvens räknas ut. Om det inte finns

några diagnoser, finns det inget behov och det går inte att kalkylera den fullskaliga finansieringen. Under det här projektets gång upptäcktes brister i den förverkligade

sjukfrekvensanalysen i täckningsgraden av ICD-10- och ICPC-2-diagnosdatan. Som en del av reformen och beredningen av det framtida välfärdsområdet intensifieras samarbetet för

att registrera diagnoser och för dataadministrationen. Samtidigt försöker man påverka behovsstandardiseringen så att även besöken hos skötare tas i beaktande.

3. Exakt beskrivning av servicebehovet inom socialvården. Modellen för den behovsstandardiserade finansieringen och bedömningen av servicebehovet kommer att utvecklas så

att modellen för socialvården ändras märkbart. Till kriterierna hör för tillfället endast ett fåtal genuina behovsfaktorer för socialvården. Österbotten bör redan nu delta i

utvecklingsarbetet av socialvårdens behovsstandardiserade modell tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd, så att kriterierna för socialvården väljs så att servicebehovet för

Österbottens socialvård är rätt och fullständigt beskrivet redan innan nationella ändringar görs i behovsstandardiseringsmodellen.

4. Integrerad servicestruktur utgör grunden för välfärdsområdets gemensamma verksamhet. Målet med servicestrukturen enligt social- och hälsovårdsreformen är att skapa en

enhetlig servicehelhet för primärvården, den specialiserade sjukvården, socialvården, specialgrupper och äldreomsorgen. Integrationen möjliggör enhetliga vårdstigar, en effektiv

vård av kunderna samt en kostnadseffektiv servicestruktur. I Österbotten ordnar de självständiga kommunerna primärvården fram till början av år 2022. Från och med början av år

2022 bildar 13 kommuner en frivillig välfärdssamkommun. Finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen utgår ifrån att social- och hälso- och sjukvården i välfärdsområdet

produceras med en gemensam servicemodell för den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården. Målet är att garantera högklassig närservice för österbottningarna

på deras eget modersmål och säkerställa att den omfattande dygnet runt-jouren på Vasa centralsjukhus bevaras.



LEDNINGENS SAMMANFATTNING 3/3

5. Välfärdsområdets servicenät förverkligar den nya servicestrukturen. För tillfället anordnas primärvården i Österbotten av de enskilda kommunerna samt

samkommuner. Servicenätet har byggts upp för att betjäna kommuninvånarna så bra som möjligt i varje skild kommun. Utgångspunkten för planerandet av servicenätet i

välfärdsområdet enligt social- och hälsovårdsreformen är att hitta ett sätt att ytterligare förbättra tillgången till närservice genom en djupare serviceintegration.

6. Utveckling av serviceproduktionen inom primärvården. Enligt Institutet för hälsa och välfärds rapport (5/2020) överskrider kostnaderna för primärvården i Vasa

sjukvårdsdistrikt genomsnittet i landet, primärvårdens öppenvård med 12,5 % och primärvårdens bäddavdelningsvård med 15,9 %. Kostnaderna för bäddavdelningsvården

inom primärvården har sjunkit märkbart i takt med att bedömningen av servicebehovet inom äldreomsorgen utvecklats. Det framtida finansieringsbeloppet påverkas i stor

utsträckning av välfärdsområdets förmåga att utveckla kostnadseffektiviteten i primärvården. I praktiken innebär det här att skapa ekonomiskt flexibla strukturer, service som

ges i hemmet, mobil service samt digital service. Funktionerna sköts i samarbete med andra välfärdsområden. Avstånden i koppling till serviceproduktionen ska noga beaktas i

modellen, eftersom avstånden och att ta sig från plats A till B i exempelvis kostnaderna för service som ges hem spelar en betydelsefull roll.

7. Övergångsutjämningen främjar det långsiktiga utvecklingsarbetet. Finansieringsbeloppet för välfärdsområdet år 2023 fastställs enligt hur mycket pengar som används

i kommunerna under åren 2021–2022. Nedskärningarna som görs nu överförs ofrånkomligen till utgångsläget för välfärdsområdets finansiering. Övergångsutjämningen

erbjuder stöd för finansieringen fram till år 2029. Till skillnad från den nuvarande modellen kan aktörerna i välfärdsområdet inte i någon betydande mån påverka finansieringen

genom egna beslut. På grund av detta är det viktigt att områdets kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistriktet fortsätter med den långsiktiga utvecklingen av

verksamheten också under åren 2021 och 2022. Eftersom skillnaden mellan de förverkligade och de kalkylerade kostnaderna jämnas ut med övergångsutjämning år 2023 i

sin helhet och år 2024 med en reducering på endast 10 euro/invånare, har välfärdsområdet i praktiken samma ekonomiska resurser till sitt förfogande åren 2023–2024 som

det har åren 2021–2022. Anpassningen av kostnaderna till finansieringen efter övergångsperioden kan förverkligas på lång sikt i finansieringsmodellen, men modellen leder i

praktiken direkt till kontinuerlig och långvarig balansräkning av ekonomin.

De centrala riskerna är kopplade till att bevara den omfattande dygnet runt-jouren på Vasa centralsjukhus, löneharmoniseringens kostnadseffekt, tillgången till och priset på

arbetskraft samt till de effekter av lånetaket, vilka försvårar investeringar. Senare i rapporten beskrivs de ekonomiska och verksamhetsmässiga riskerna som hänför sig till att

starta och bygga upp välfärdsområdet samt preliminära åtgärdsförslag för riskerna.

Social- och hälsovårdsreformen framskrider stegvis och ett temporärt beredningsorgan börjar redan 1.7.2021. Regeringen presenterade ett lagförslag till en

strukturreform av social- och hälsovården till riksdagen den 8 december 2020. Välfärdsområdena som ska anordna och producera servicen i förslaget skulle bildas direkt efter

att lagarna godkänts och stadfästs 1.7.2021. Lagarna skulle träda i kraft stegvis, de första den 1 juli 2021 och de sista den 1 januari 2023. Välfärdsområdena skulle inleda sin

verksamhet från början av år 2023. Välfärdsområdets temporära förvaltning skulle börja den 1 juli 2021 och fortsätta tills den 1 mars 2022, då välfärdsområdenas fullmäktige

inleder sin verksamhet. En mer detaljerad tidtabell för reformen finns som bilaga till den här rapporten.
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CENTRALA SLUTSATSER



Centrala slutsatser 1/2
Hur finansieringen för Österbotten bildas samt dess 

tillräcklighet

Viktningarna i den behovsstandardiserade finansieringsmodellen påverkar Österbottens finansiering i hög grad

Ungefär 70 % (492 miljoner euro) av den totala finansieringen av det framtida välfärdsområdet grundar sig i det kalkylerade servicebehovet för social- och hälso-och

sjukvården. Genom att ändra förhållandet mellan grundpriserna i hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården kan man i stor utsträckning påverka hur stor

finansiering välfärdsområdena får. På det här sättet och med pengarna som inbringas via invånarantalet kan staten i praktiken på årsnivå styra finansieringens utfall, vilket

också påverkar övriga siffror i helheten, så som hur den behovsbaserade finansieringen bildas. Det här förutsätter att Österbottens välfärdsområde kontinuerligt förhandlar

och bevakar sina intressen i statens beslutsfattande.

Komplettering av sjukfrekvensrapporteringen påverkar finansieringsbeloppet direkt

Den behovsstandardiserade modellen grundar sig i elva olika informationskällor med data på personbeteckningsnivå. Den centrala informationskällan är sjukfrekvensdatan,

som hälsovårdsanordnarna rapporterar och där det enligt Institutet för hälsa och välfärd allmänt finns brister. Då det kommer till att påverka finansieringen är det av yttersta

vikt att Österbottens sjukfrekvensdata rapporteras i sin helhet och på rätt sätt, vid behov retroaktivt genom att komplettera den data som rapporterats sedan år 2017.

Österbotten bör säkerställa att kalkyleringen av servicebehovet för socialvården motsvarar verkligheten

Andelen för socialvården i den nuvarande behovsstandardiserade modellen mäter i huvudsak socialvårdens servicebehov endast utgående från bestämningsfaktorerna för

hälso- och sjukvården. Den behovsstandardiserade modellen kommer att kompletteras med fler sjukdomsklasser och så att modellen för socialvården ändras märkbart.

Österbotten bör redan nu delta i utvecklingsarbetet av socialvårdens behovsstandardiserade modell tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd, så att kriterierna för

socialvården väljs så att servicebehovet för Österbottens socialvård är rätt och fullständigt beskrivet redan innan nationella ändringar görs i behovsstandardiseringsmodellen.

Enligt lagförslaget till social- och hälsovårdsreformen kommer verksamheten i specialomsorgsdistrikten att förenas med välfärdsområdet. I Österbotten är det Eskoo, Kårkulla

och kommunerna som producerar servicen för specialgrupper. Bedömningen och integreringen av dessa servicestrukturer kommer i framtiden att påverka kostnaderna för

specialgrupperna inom välfärdsområdets socialvård.

10



Centrala slutsatser 2/2
Lösningar för att stärka välfärdsområdets ekonomiska 

grund

Integrerad servicestruktur utgör grunden för välfärdsområdets gemensamma verksamhet. Målet med servicestrukturen enligt social- och hälsovårdsreformen är att skapa en

enhetlig servicehelhet för primärvården, den specialiserade sjukvården, socialvården, specialgrupperna och äldreomsorgen. Integrationen möjliggör enhetliga vårdstigar, en effektiv

vård av kunderna samt en kostnadseffektiv servicestruktur. I Österbotten ordnar de självständiga kommunerna och samkommunerna primärvården fram till början av år 2022. Från

och med början av år 2022 bildar 13 kommuner en frivillig välfärdssamkommun. Finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen utgår ifrån att social- och hälso- och

sjukvården i välfärdsområdet produceras med en gemensam servicemodell för den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården. Målet är att garantera högklassig

närservice för österbottningarna på deras eget modersmål och säkerställa att den omfattande dygnet runt-jouren på Vasa centralsjukhus bevaras.

Välfärdsområdets servicenät förverkligar den nya servicestrukturen. För tillfället anordnas primärvården i Österbotten av de enskilda kommunerna samt av samkommuner.

Servicenätet har byggts upp för att betjäna kommuninvånarna så bra som möjligt i varje skild kommun eller skilt i området. I planeringen av det kommande servicenätet enligt social-

och hälsovårdsreformen för välfärdsområdet är utgångspunkten att effektivitet ska uppnås i hela området, inte bara i enskilda delar av det.

Utveckling av serviceproduktionen inom primärvården. Enligt Institutet för hälsa och välfärds rapport (5/2020) överskrider kostnaderna för primärvården i Vasa sjukvårdsdistrikt

genomsnittet i landet, primärvårdens öppenvård med 12,5 % och primärvårdens bäddavdelningsvård med 15,9 %. Tillräckligheten av den framtida finansieringen påverkas kraftigt av

välfärdsområdets förmåga att utveckla kostnadseffektiviteten i primärvården. I praktiken innebär det här att skapa ekonomiskt flexibla strukturer, service som ges i hemmet, mobil

service samt digital service. Man bör skapa större, specialiserade enheter och funktionerna sköts i samarbete med andra välfärdsområden. Avstånden i koppling till

serviceproduktionen ska noga beaktas i modellen, eftersom avstånden och att ta sig från plats A till B i exempelvis kostnaderna för service som ges hem spelar en betydelsefull roll.

Övergångsutjämningen främjar det långsiktiga utvecklingsarbetet. Finansieringsbeloppet för välfärdsområdet år 2023 fastställs enligt hur mycket pengar som används i

kommunerna under åren 2021–2022. Nedskärningarna som görs nu överförs ofrånkomligen till utgångsläget för välfärdsområdets finansiering. Övergångsutjämningen erbjuder stöd

för finansieringen fram till år 2029. Till skillnad från den nuvarande modellen kan aktörerna i välfärdsområdet inte i någon betydande mån påverka finansieringen genom egna beslut.

På grund av detta är det viktigt att områdets kommuner, samkommuner och sjukvårdsdistriktet fortsätter med den långsiktiga utvecklingen av verksamheten också under åren 2021

och 2022. Eftersom skillnaden mellan de förverkligade och de kalkylerade kostnaderna jämnas ut med övergångsutjämning år 2023 i sin helhet och år 2024 med en reducering på

endast 10 euro/invånare, har välfärdsområdet i praktiken samma ekonomiska resurser till sitt förfogande åren 2023–2024 som åren 2021–2022. Anpassningen av kostnaderna till

finansieringen efter övergångsperioden kan förverkligas på lång sikt i finansieringsmodellen, men modellen leder i praktiken direkt till kontinuerlig och långvarig balansräkning av

ekonomin.
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HUR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN 

PÅVERKAR FINANSIERINGEN AV SERVICEN



Hur finansieringen av välfärdsområdet bildas
- beskrivning av hur den kalkylerade totala finansieringen av välfärdsområdet bildas

Den kalkylerade finansieringen baseras på:

1. Grundpriserna för social- och hälso- och sjukvården och äldreomsorgen.

Grundpriset är utgångspunkten för hur staten kalkylerar finansieringen.

Grundpriserna är ett verktyg för att justera det totala

finansieringsbeloppet och hur finansieringen fördelar sig på olika

bestämningsgrunder. Grundpriserna ses över varje år.

2. Behovskoefficienterna som räknas ut för social- och hälso- och

sjukvården och äldreomsorgen och som baseras på

bestämningsfaktorerna för servicebehovet. Mängden behovskoefficienter

kontrolleras minst vart fjärde år och viktkoefficienterna årligen.

3. Andelen som bestäms utgående från invånarantalet, de fem

omgivningsfaktorerna och koefficienten för främjande av hälsa och

välfärd.

Den kalkylerade finansieringen av välfärdsområdets social- och hälso- och

sjukvård fås genom att räkna samman de produkter som fås genom att

grundpriserna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården

multipliceras med de i 14 § i social- och hälsovårdens finansieringslag

avsedda välfärdsområdesspecifika kalkylerade behovskoefficienterna och

välfärdsområdets invånarantal. Till den här summan adderas grundpriset för

invånarantalet, de fem omgivningsfaktorerna och koefficienten för främjande

av hälsa och välfärd, multiplicerat med prevalensen och invånarantalet.

Kostnader som överförs och övergångsutjämning

Enligt 35 § 1 mom. i lagförslaget till finansiering av social- och hälsovården

ska förändringen mellan kommunernas faktiska kostnader och

välfärdsområdets kalkylerade finansiering jämnas ut genom en

övergångsutjämning under en övergångsperiod från och med 2023. Det år då

reformen träder i kraft (2023) ska skillnaden mellan de faktiska kostnaderna

och den kalkylerade finansieringen för 2022 jämnas ut till fullt belopp.

Därefter minskar övergångsutjämningen stegvis under perioden 2024–2029.

Från och med år 2029 är övergångsutjämningen tills vidare permanent det

belopp som överstiger -100/+200 euro beräknat per invånare. Beloppet för

övergångsutjämningen räknas utgående från skillnaden mellan de faktiska

och de kalkylerade kostnaderna för år 2023 per invånare i vartdera

välfärdsområdet. Källor: Regereingens lagproposition från 8.12, Lagen om finansiering för välfärdsområdena 3 §, och

Häkkinen, Holster; Sote-rahoituksen tarvevakiointi, 2020, 

Äldreomsorgen 15,7 %

Servicebehovet i social- och hälso-

och sjukvården 79,6 %

Befolkningstäthet 1,5  %

Främmande språk som modersmål 2,0 %

Tvåspråkighet 0,5 %

Samiskspråkighet 0,01%

Karaktär av skärgård 0,1 %

Invånarantal 1,5 %

Befolkningstäthet 0,1%

Riskfaktorer 0,7 %

Räddningsväsendet totalt

2,3%

Främjande av hälsa och välfärd 1,0 %
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Hur finansieringen av välfärdsområdet bildas
- Hur den kalkylerade finansieringen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet bildas

Källor: Regereingens lagproposition från 8.12, Lagen om finansiering för välfärdsområdena 3 §, och

Häkkinen, Holster; Sote-rahoituksen tarvevakiointi, 2020, 

Äldreomsorgen 19,78 %

Servicebehovet i social- och hälso-

och sjukvården

Invånarantal 65 %

Befolkningstäthet 5 %

Riskfaktorer 30 %

Räddningsväsendet
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FINANSIERINGEN AV SOCIAL- OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FINANSIERINGEN AV RÄDDNINGSVÄSENDET

Hur finansieringen av social- och hälsovårdsväsendet samt av

räddningsväsendet bildas

Bilden och redogörelsen på föregående sida beskriver hur finansieringen

bildas för social- och hälsovården och för räddningsväsendet samt hur

andelarna i finansieringen för välfärdsområdet ser ut. I de olika figurerna för

räddningsväsendet och social- och hälsovården ses de olika områdenas

andel i servicen i fråga. Till detta kommer alltså invånarantalet och

omgivningsfaktorerna, som beskrivits på föregående sida.

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/42899360/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf/dd9990cb-3b0a-9bfd-2ced-11f9896db2d0/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf?t=1603964088875
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139708/URN_ISBN_978-952-343-483-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Steg för att fastställa finansieringen av välfärdsområdet
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Utgångspunkten i fastställandet av vilket antal invånare som ska användas vid uträkningen av eurobeloppet per invånare är 

alltid situationen föregående år, för år 2022 används invånarantalet per 31.12.2020 och för år 2023 invånarantalet per 

31.12.2021. Prognosen för invånarantalet i Österbotten är 176 049 invånare i slutet av december 2020 och 175 979 invånare i 

slutet av december 2021. Prognosen för befolkningsutvecklingen baseras på Statistikcentralens senaste befolkningsprognos. 

Den detaljerade prognosen presenteras senare i den här rapporten.

Österbottens välfärdsområde (miljoner euro) euro/invånare

STEG 1: 

Fastställa nettokostnaderna för social- och hälsovården 

samt räddningsväsendet i välfärdsområdets kommuner. 

Dessa är de kostnader som i enlighet med 

finansieringslagen för social- och hälsovården överförs.

691 3 923

STEG 2: 

Beräkna finansieringen som baseras på 

behovsstandardiseringen och omgivningsfaktorerna. Det 

här är den kalkylerade finansieringen enligt 

finansieringslagen för social- och hälsovården.

661 3 754

STEG 3: 

Beakta övergångsutjämningen, förändringen i 

servicebehovet och kostnadsförändringarna samt beräkna 

den totala finansieringen.

703 3 996



Kostnadsutvecklingen för kostnaderna för Österbottens 

social- och hälsovård samt räddningsväsende 2015–2019 

och prognos till år 2022 (miljoner euro)
Verksamhetskostnader, verksamhetsintäkter och nettokostnader

Kostnaderna som enligt finansieringsmodellen för social- och hälsovården

överförs baseras på de nuvarande nettokostnaderna i välfärdsområdets

kommuner. Nettokostnaderna fås genom att dra av verksamhetsintäkterna,

såsom kundavgifter och intäkter från försäljning utan för det egna området, från

verksamhetskostnaderna. Exempelvis 2019 års verksamhetskostnader för det

framtida Österbottens välfärdsområde var ungefär 790 miljoner euro,

verksamhetsintäkterna var ungefär 159 miljoner euro och skillnaden,

nettokostnaderna, ungefär 631 miljoner euro.

Nettokostnadsutvecklingen åren 2015–2019

De jämförbara nettokostnaderna för social- och hälso- och sjukvården samt

räddningsväsendet i kommunerna i det framtida Österbottens välfärdsområde

var 583 miljoner euro år 2015 och 628 miljoner euro år 2019. Nettokostnaderna

har årligen ökat med ungefär 1,9 %.

Siffrorna för åren 2015–2019 baseras på statistik från kommunernas

driftsekonomi. För jämförbarhetens skull har kostnaderna för det grundläggande

utkomststödet inte beaktats i åren 2015 och 2016, kostnaderna för dem

överfördes år 2017 från kommunerna till FPA. I kalkylen har inte heller

kostnaderna för miljö och hälsa beaktats, eftersom kommunerna kommer att

ansvara för dem om social- och hälsovårdsreformen godkänns.

Prognos för åren 2020–2022

Prognosen för åren 2020–2022 baseras på uppgifter om utfallet samt

samkommunernas och kommunernas ekonomiprognoser, budgetar och

ekonomiplaner för åren 2020–2022. Utgående från budgetarna och

ekonomiplanerna som uppgjorts av de större aktörerna i det framtida

Österbottens välfärdsområde är prognosen för den årliga ökningen 2,2 %.

Invånarantalet för kommunerna i välfärdsområdet är baserat på

Statistikcentralens senaste befolkningsprognos.

Kostnader som överförs

De genomsnittliga nettokostnaderna för åren 2021 och 2022 är, enligt

finansieringsmodellen för social- och hälsovården, kostnaderna som överförs,

vilket enligt prognosen för det framtida Österbottens välfärdsområde är cirka

691 miljoner euro.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Social- och hälsovårdens (sohä) 

verksamhetskostnader 764 766 733 762 790 

Sohä-verksamhetsintäkter 166 171 160 159 159 

Sohä-nettokostnader i kommunernas

bokslut 599 595 573 603 631 

Förändring i sohä-kostnaderna -0,6 % -3,8 % 5,2 % 4,7 %

- Miljö och hälsa 3 3 3 3 3 

- Grundläggande utkomststöd 13 12 1,34 % -0,23 % -0,73 %

Jämförbara sohä-nettokostnader 583 580 569 600 628 646 661 675 

Årlig förändring i kostnaderna som överförs (%) -0,50 % -1,83 % 5,37 % 4,68 % 2,90 % 2,30 % 2,15 %

Kostander som överförs per invånare 3 331 3 289 3 218 3 394 3 562 3 667 3 757 3 835 

Årlig förändring i kostnader som överförs per invånare (%) -1,26 % -2,15 % 5,46 % 4,95 % 2,95 % 2,46 % 2,08 %

Räddningsväsendets verksamhetskostnader 20 21 20 21 21 

Räddningsväsendets kostnadsintäkter 7 7 7 7 7 

Räddningsväsendets nettokostnader 13 14 13 14 14 15 15 16 

Årlig förändring i räddingsväsendets nettokostnader (%) 5,27 % -2,60 % 8,84 % -0,28 % 2,71 % 2,71 % 2,71 %

Räddningsväsendets nettokostnad per 

invånare 74 77 75 82 82 84 86 89 
Årlig förändring i räddningsväsendets nettokostnader per 

invnare (%) 4,46 % -2,92 % 8,95 % -0,02 % 2,76 % 2,87 % 2,64 %

= Kostnader som överförs totalt 596 593 582 614 642 661 676 691 

= Kostnader som överförs per invånare

totalt 3 405 3 366 3 293 3 475 3 643 3 751 3 843 3 923 

Årlig förändring i kostnader som överförs per invånare totalt (%) -1,14 % -2,17 % 5,54 % 4,84 % 2,94 % 2,47 % 2,09 %



Kostnader som överförs, kalkylerade kostnader samt 

övergångsutjämningen (euro/invånare)

I kolumnen FM 2020 presenteras de kalkylerade kostnaderna

som Finansministeriet publicerade i samband med social- och

hälsovårdslagförslaget 8.12. Kostnaderna har realiserats till år

2023 genom att använda den hypotetiska ökningen på 2,4 % i

basscenariot för social- och hälsovårdskostnaderna.

Prognoserna för den kalkylerade finansieringen som

presenteras i den här rapporten baseras vid alla år på

grunderna för den kalkylerade finansieringen som publicerades

8.12.2020. I verkligheten kommer grunderna årligen att ses

över och troligen ändras av regeringen.

Den årliga förändringen i servicebehovet har beräknats på

raden ”Sohä-finansiering totalt”. Den årliga förändringen i

kostnadsnivån har beräknats på raden ”Kalkylerad finansiering

totalt”. Förändringen i servicebehov och kostnadsnivå påverkar

årligen grundpriserna och därmed det förverkligade

finansieringsbeloppet. Procentökningen för ändringen i

servicebehovet har redovisats i lagen, den är 1,04 procent år

2023, 1,03 procent år 2024, 1,07 procent år 2025 och 1,05

procent år 2026. Statsrådet beslutar om justeringsordningen av

grundpriserna årligen. Beroende på budgetramen kan

grundpriserna ändras varje år.

Övergångsutjämningen har kalkylerats som skillnaden mellan

de kostnader som överförs och den kalkylerade finansieringen

för år 2022, före ändringen i servicebehovet och

kostnadsnivån. Övergångsutjämningen kontrolleras då

kommunernas bokslut för år 2022 är klara. Revideringen för

finansieringen görs år 2023 eller senast år 2024.

Den ursprungliga övergångsutjämningen har minskats årligen

enligt maximibeloppet i finansieringslagen 35 §, kalkylerat från

den ursprungliga övergångsutjämningssumman.

FINANSIERINGEN AV 

VÄLFÄRDSOMRÅDET
Kostnadsökning enligt basscenariot (%) 2,40 %

FM 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Behovsstandardiserad sohä-

finansiering 2 668 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 2 798 

+ Invånarantal 475 498 498 498 498 498 498 

+ Befolkningstäthet 40 42 42 42 42 42 42 

+ Främmande språk 69 72 72 72 72 72 72 

+ Tvåspråkighet 195 204 204 204 204 204 204 

+ Samiskspråkighet 0 0 0 0 0 0 0 

+ Karaktär av skärgård 19 20 20 20 20 20 20 

+ Främjande av hälsa och välfärd 34 36 36 36 36 36 36 

= Sohä-finansiering totalt 3 500 3 670 3 670 3 670 3 670 3 670 3 670 

+ Invånarantal 54 57 57 57 57 57 57 

+ Befolkningstäthet 6 6 6 6 6 6 6 

+ Riskfaktorer 20 21 21 21 21 21 21 

= Räddningsväsendets

finansiering 80 84 84 84 84 84 84 

= Kalkylerad finansering totalt 3 580 3 754 3 754 3 754 3 754 3 754 3 754 
7 § Årliga förändringar i servicebehovet 1,24 % 1,24 % 0,99 % 0,99 % 0,99 % 0,99 %

7 § Sociala modellen 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,04 % 1,04 %

36 § 1 mom. 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 %

14 § och 36 § skärare 0,00 % 0,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 % 20,00 %

+ Förändring i servicebehovet 35 69 97 125 153 180 
Uppskattning för den årliga förändringen i 

kostnadsnivån 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,00 %

+ Förändring i kostnadsnivån 38 75 113 150 188 225 
Övergångsutjämningens årsförändringar

(euro/invånare) 10 30 60 75 90 

Ytterligare övergångsutjämning (euro/invånare) 10 20 30 15 15 

+ Övergångsutjämning 170 169 159 139 109 94 79 

= Den totala finanseringen av 

välfärdsområdet 3 751 3 843 3 923 3 996 4 058 4 103 4 138 4 189 4 239 
Den totala finansieringens förändring per 

invånare (%) 2,94 % 2,47 % 2,09 % 1,8 % 1,6 % 1,1 % 0,9 % 1,2 % 1,2 %



Finansieringen av social- och hälsovården i det framtida 

Österbottens välfärdsområde enligt finansieringsmodellen 

och jämförelse med nettokostnadsprognosen för år 2022
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Det kalkylerade finansieringsbeloppet för Österbottens välfärdsområde

Den kalkylerade finansieringen för det framtida Österbottens välfärdsområde är 3

754 euro per invånare. Av den här finansieringen är 84 euro räddningsväsendets

finansiering och 3 670 euro social- och hälsovårdsfinansiering. Av social- och

hälsovårdsfinansieringen baseras totalt 872 euro på invånarantalet (498

euro/invånare), omgivningsfaktorerna (339 euro/invånare) och koefficienten för

hälsa och välfärd (36 euro/invånare). 2 798 euro av social- och

hälsovårdsfinansieringen baseras på behovsstandardiseringen. Kalkylen för den

behovsstandardiserade finansieringen presenteras på nästa sida. Invånarantalets,

de fem omgivningsfaktorernas och koefficienten för hälsa och välfärds andel av

social- och hälsovårdsfinansieringen är 23,8 %. Österbottens finansiering baserad

på invånarantalet, omgivningsfaktorerna och koefficienten för främjande av hälsa

och välfärd är efter Lappland näst mest i landet. Notera att regeringen kan ändra

finansieringsbeloppet för omgivningsfaktorerna varje år.

Jämförelse av finansieringen enligt social- och hälsovårdsreformen och den

nuvarande modellen

Den kalkylerade finansieringen med förändringen i servicebehov och kostnadsnivå

är 3 826 euro, vilket är 97 euro mindre per invånare än de kostnader som överförs,

det vill säga de nuvarande kostnaderna, 3 923 euro. Det här innebär att

Österbottens välfärdsområde utan övergångsutjämning i medeltal har ungefär 17

miljoner euro mindre till förfogande för att producera social- och hälso- och

sjukvård samt räddningsväsendets tjänster.

Jämförelse av finansieringen enligt social- och hälsovårdsreformen år 2023

och den nuvarande modellen

År 2023 är den totala finansieringen 12 miljoner större än nettokostnaderna år

2022. 12 miljoner motsvarar den typiska årliga kostnadsökningsnivån för åren

2015–2019.

Utgångspunkten i fastställandet av vilket antal invånare som ska användas vid uträkningen av eurobeloppet per invånare är alltid situationen föregående år, för år 2022 används invånarantalet per 

31.12.2020 och för år 2023 invånarantalet per 31.12.2021. Prognosen för invånarantalet i Österbotten är 176 049 invånare i slutet av december 2020 och 175 979 invånare i slutet av december 2021. 

Prognosen för befolkningsutvecklingen baseras på Statistikcentralens senaste befolkningsprognos. Den detaljerade prognosen presenteras senare i den här rapporten.

Kalkylerad finansiering för år 2023

Prognos för år

2022 

Skillnad

(euro/invånare)

Skillnad

(miljoner euro)

Behovsstandardiserad social- och

hälsovårdsfinansiering 2 798

+ Invånarantal 498

+ Befolkningstäthet 42

+ Främmande språk 72

+ Tvåspråkighet 204

+ Samiskspråkighet 0

+ Karaktär av skärgård 20

+ Främjande av hälsa och välfärd 36

= Sohä-finansiering totalt 3 670 3 835 -165 -29 

+ Invånarantal 57

+ Befolkningstäthet 6

+ Riskfaktorer 21

= Räddningsväsendets finansiering 84

= Kalkylerad finansiering totalt 3 754 3 923 -169 -30 

+ Förändring i servicebehovet 35

+ Förändring i kostnadsnivån 38

= Nivån på första årets finansiering 3 826 3 923 -97 -17 

+ Övergångsutjämning 169

= Den totala finansieringen av 

välfärdsområdet 3 996 3 923 72 12 



Uppskattning av det behovsstandardiserade 

finansieringsbeloppet år 2023 enligt finansieringsmodellen för 

social- och hälsovård
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DEN BEHOVSSTANDARDISERADE FINANSIERINGEN AV 

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

BERÄKNING AV DEN TOTALA KOEFFICIENTEN FÖR 

ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Den behovsstandardiserade finansieringen av social- och hälsovården baseras på det framtida välfärdsområdets servicebehov, som i sin tur

fastställs i rapporten Sote-rahoituksen tarvevakiointi (behovsstandardisering för finansieringen av social- och hälsovården), som publicerades

våren 2020 av Institutet för hälsa och välfärd. Enligt nuvarande tidtabell publicerar Institutet för hälsa och välfärd en kompletterad modell för

behovsstandardiseringen år 2022. Den nya modellen innehåller 5–15 nya bestämningsfaktorer och för socialvården kommer modellen att

förnyas i större utsträckning.

Beräkning av behovskoefficienterna som beskriver servicebehovet

Servicebehovet fastställs utgående från de behovskoefficienter som fastställts för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården.

Kalkylen av det framtida välfärdsområdets behovskoefficienter grundar sig i uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd själv samlat in samt

sammanställt via andra källor på personbeteckningsnivå. Med hjälp av dessa uppgifter och en statistisk kalkyleringsmodell har en

viktkoefficient sedan fastställts för respektive variabel som beskriver servicebehovet. Vid kalkyleringen av behovskoefficienten för hälso- och

sjukvården har man använt sig av 51 sjukdomsklasser som variabler medan man i beräkningen av behovskoefficienten för äldreomsorgen

använt sig av 18 sjukdomsklasser. Vid beräkningen av koefficienten för socialvården har man använt sig av 13 sjukdomsklasser. Därtill har

man i fastställandet av koefficienten för dessa samtliga tre koefficienter använt sig av demografiska variabler. De uppgifter som används för att

beskriva behovet inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen är mycket mera täckande än de uppgifter som används för att beskriva

behovet inom socialvården. Koefficienten som beskriver servicebehovet inom hälso- och sjukvården i det framtida Österbottens

välfärdsområde är 0,936, äldreomsorgens 0,996 och socialvårdens 0,835. Den totala koefficienten fås genom att vikta hälso- och sjukvårdens,

äldreomsorgens och socialvårdens koefficienter med vardera koefficientens procentandel, som är 59,16 % i hälso- och sjukvården, 19,78 % i

äldreomsorgen och 21,06 % i socialvården. Viktningarna grundar sig i Finansministeriets kalkyl som publicerades 8.12.2020 och som baseras

på data från år 2019. Den totala koefficienten för Österbottens välfärdsområde är 0,927. Enligt kalkyleringsmodellen är servicebehovet inom

hälso- och sjukvården och socialvården lägre än genomsnittet, äldreomsorgen ligger nära genomsnittet.

Covid-19 ändrar läget

Den nuvarande uppskattningen är att 2023 års finansiering troligen baseras på servicebehovskalkylen från åren 2017–2019 med data från

elva olika informationskällor. För tillfället har man låtit förstå att åren 2020 och 2021 inte kommer beaktas i kalkylen på grund av covid-19-

pandemin.

Grundpris och det behovsstandardiserade finansieringsbeloppet

På basis av servicebehovskoefficienterna för hälso- och sjukvården, äldreomsorgen och socialvården fastställs de kalkylerade kostnaderna,

som beräknas genom att multiplicera den servicespecifika koefficienten med viktningen och grundpriset. Grundpriserna fastställs utgående

från de hypotetiska social- och hälso- och sjukvårdskostnaderna på statsnivå åren 2021 och 2022. Inga regionala skillnader beaktas i

grundpriserna. Den behovsstandardiserade finansieringen i det framtida Österbottens välfärdsområde är för hälso- och sjukvården 1 672

euro/invånare, äldreomsorgen 595 euro/invånare och socialvården 531 euro/invånare, totalt 2 798 euro/invånare. Grundpriserna som

presenteras i Finansministeriets kalkyl 8.12. 2020 har för år 2023 realiserats genom att räkna med en årlig ökning om 2,4 %, det vill säga den

ökning som presenterades i basscenariot, i servicebehovet och kostnadsutvecklingen.

Grundpris är ett begrepp från den år 1992 uppdaterade utjämningen av statsandelar, med hjälp av begreppet har man fastställt den

kalkylerade kostnaden för en invånare i skärgården, en tvåspråkig eller en samiskspråkig invånare. Nu har grundpris utvidgats till att bli en del

av finansieringsmodellen för social- och hälsovårdsreformen. Statsrådet fattar beslut om grundpriserna och de kan ändras i förordningens

justeringsordning.

Servicespecifik koefficient Viktning

Total 

koefficient

Koefficienten för hälso-

och sjukvård 0,936 59,16 % 0,554

Koefficienten för 

äldreomsorg 0,996 19,78 % 0,197

Koefficienten för socialvård 0,835 21,06 % 0,176

TOTALT 0,927

Servicespecifik koefficient

Grund-

priser

Behovsstan

dardiserad

sohä-

finansiering

Koefficienten för hälso- och

sjukvård 0,936 1 787 1 672

Koefficienten för 

äldreomsorg 0,996 597 595

Koefficienten för socialvård 0,835 636 531

TOTALT 2 798

Källor: Regereingens lagproposition från 8.12, Lagen om finansiering för 

välfärdsområdena 3 §, och Häkkinen, Holster; Sote-rahoituksen tarvevakiointi, 2020, 

https://soteuudistus.fi/documents/16650278/42899360/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf/dd9990cb-3b0a-9bfd-2ced-11f9896db2d0/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf?t=1603964088875
https://soteuudistus.fi/documents/16650278/42899360/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf/dd9990cb-3b0a-9bfd-2ced-11f9896db2d0/HE+Koottu+FI_+28102020.pdf?t=1603964088875
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139708/URN_ISBN_978-952-343-483-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Hur behovsfaktorerna påverkar den totala finansieringen, 

kalkylerat med de uppskattade grundpriserna för år 2023

SKILLNADEN MELLAN DET MINSTA OCH DET STÖRSTA SERVICEBEHOVET I 

VÄLFÄRDSOMRÅDET

FINANSIERINGSBELOPPET FÖR DET MINSTA OCH DET STÖRSTA 

SERVICEBEHOVET I VÄLFÄRDSOMRÅDET

Finansieringsbeloppet som kalkylerats med hälso- och sjukvårdens, äldreomsorgens och 

socialvårdens grundpriser och neutrala behovsfaktorer är totalt 3 020 euro per invånare för år 

2023 realiserat. Då påverkan av behovsfaktorerna beaktas i finansieringen är det största 

finansieringsbeloppet per invånare i Södra Savolax, 3 779 euro/invånare, och det lägsta är i 

Västra Nyland, 2 351 euro/invånare. Skillnaden mellan de välfärdsområden som får mest och 

minst behovsfaktorsbaserad finansiering är 1 427 euro/invånare. Den behovsbaserade social-

och hälsovårdsfinansieringen för det framtida Österbottens välfärdsområde är totalt 2 798 

euro/invånare. 
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Prognos för finansieringsutvecklingen i det framtida 

Österbottens välfärdsområde 2015–2028
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Nettokostnadsökningen 2015–2028

Kostnaderna för social- och hälso- och sjukvården samt

räddningsväsendet har i snitt ökat med cirka 1,9 % per år under åren

2015–2019. Utgående från budgetarna och ekonomiplanerna som

uppgjorts av de större aktörerna i det framtida Österbottens

välfärdsområde är prognosen för den årliga ökningen cirka 2,2 % åren

2020–2022. Finansieringen enligt social- och

hälsovårdsfinansieringsmodellen och därmed kostnadsökningen

uppskattas åren 2023–2028 till i medeltal 1,1 % per år.

Samtidigt ökar servicebehovet och kostnadsnivån med över 2 % årligen.

Finansieringsandelen som baserar sig på servicebehovet är i Österbotten

lägre än genomsnittet, men andelen som baseras på omgivningsfaktorerna

är den näst högsta i landet. I bedömningen av servicebehovet visar sig

österbottningarna vara friska och komma upp i hög ålder och därmed är

det beräknade servicebehovet lågt. Att förverkliga social- och hälso- och

sjukvården med motsvarande effektivitet kräver emellertid betydande

utvecklingsarbete samt organisering av verksamheten och servicen i hela

området.
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Invånarantalet i kommunerna, befolkningsförändringen

och hur den påverkar finansieringen av social- och

hälsovården

Källa: Statistikcentralen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Kaskö 1 285 1 296 1 274 1 262 1 246 1 232 1 221 1 209 1 200 1 192 1 184 1 176 1 168 1 161 1 153 

Korsnäs 2 201 2 171 2 154 2 122 2 077 2 084 2 069 2 058 2 049 2 040 2 032 2 022 2 014 2 004 1 992 

Kristinestad 6 793 6 727 6 638 6 596 6 486 6 422 6 354 6 294 6 239 6 189 6 141 6 096 6 051 6 006 5 960 

Kronoby 6 682 6 620 6 531 6 509 6 428 6 427 6 390 6 353 6 319 6 284 6 249 6 215 6 180 6 145 6 110 

Laihela 8 090 8 139 8 051 8 058 8 017 8 089 8 092 8 086 8 079 8 065 8 049 8 029 8 007 7 978 7 946 

Larsmo 5 147 5 176 5 264 5 340 5 417 5 448 5 500 5 552 5 599 5 644 5 685 5 725 5 763 5 800 5 835 

Malax 5 545 5 517 5 477 5 477 5 475 5 428 5 407 5 390 5 374 5 358 5 340 5 323 5 302 5 278 5 250 

Korsholm 19 302 19 380 19 384 19 444 19 448 19 521 19 550 19 567 19 574 19 570 19 560 19 542 19 522 19 493 19 456 

Närpes 9 387 9 439 9 507 9 471 9 479 9 481 9 491 9 504 9 518 9 535 9 551 9 563 9 575 9 584 9 592 

Pedersöre

kommun 11 129 11 067 11 084 11 016 11 081 10 993 10 978 10 964 10 947 10 927 10 907 10 882 10 854 10 824 10 793 

Jakobstad 19 436 19 377 19 379 19 278 19 208 19 074 18 978 18 880 18 785 18 697 18 606 18 514 18 423 18 335 18 245 

Nykarleby 7 564 7 516 7 521 7 455 7 464 7 416 7 397 7 380 7 361 7 343 7 321 7 295 7 263 7 230 7 199 

Vasa 67 619 67 620 67 392 67 552 67 636 67 876 68 012 68 136 68 252 68 364 68 469 68 571 68 666 68 758 68 843 

Vörå 6 714 6 684 6 616 6 613 6 461 6 558 6 540 6 520 6 500 6 478 6 457 6 432 6 404 6 370 6 337 

TOTALT 176 894 176 729 176 272 176 193 175 923 176 049 175 979 175 893 175 796 175 686 175 551 175 385 175 192 174 966 174 711 

Den årliga förändringen i 

invånarantalet -165 -457 -79 -270 126 -70 -86 -97 -110 -135 -166 -193 -226 -255 

Hur förändringen i invånarantalet påverkar finansieringsbeloppet

(miljoner euro) -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6

Invånarantalet i Österbotten minskar ytterst lite och minskningens negativa effekter på finansieringsbeloppet är små.



Den absoluta befolkningsförändringen i Österbotten
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Källa: Statistikcentralen

2030 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 TOTALT 2040 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 TOTALT

Kaskö -22 -12 -77 -88 86 38 -75 Kaskö -24 -28 -111 -123 29 98 -159 

Korsnäs -25 -4 -80 -40 48 13 -88 Korsnäs -34 -43 -116 -77 14 58 -198 

Kristinestad -42 22 -465 -271 257 58 -441 Kristinestad -52 -26 -633 -511 52 262 -908 

Kronoby -51 -194 -176 -116 175 47 -315 Kronoby -60 -285 -350 -216 93 188 -630 

Laihela -95 -256 -77 -137 310 73 -182 Laihela -108 -444 -291 -178 206 301 -514 

Larsmo -26 -7 221 21 105 52 366 Larsmo -23 -63 337 68 135 138 592 

Malax -51 -56 -154 -88 96 72 -181 Malax -65 -128 -295 -160 33 176 -439 

Korsholm -182 -401 -124 -167 523 212 -139 Korsholm -215 -758 -632 -107 411 664 -637 

Närpoes -25 140 -63 -159 156 56 105 Närpes -42 102 -19 -253 26 212 26 

Pedersöre

kommun -101 -321 -105 -57 246 125 -213 

Pedersöre

kommun -124 -484 -359 -117 207 338 -539 

Jakobstad -141 -347 -448 -375 270 223 -818 Jakobstad -170 -563 -891 -537 14 509 -1 638 

Nykarleby -76 -144 -71 -162 139 83 -231 Nykarleby -88 -253 -242 -192 5 230 -540 

Vasa -346 -1 020 949 -686 1 413 593 903 Vasa -398 -1 682 369 -810 983 1 815 277 

Vörå -90 -7 -264 -73 144 52 -238 Vörå -108 -131 -420 -226 110 175 -600 

TOTALT -1 273 -2 607 -934 -2 398 3 968 1 697 -1 547 YHTEENSÄ -1 511 -4 786 -3 653 -3 439 2 318 5 164 -5 907 



Den relativa befolkningsförändringen i Österbotten

Källa: Statistikcentralen

2030 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 TOTALT 2040 0 - 6 7 - 17 18 -64 65 -74 75 - 84 >84 TOTALT

Kaskö -35 % -13 % -15 % -28 % 49 % 75 % -6 % Kaskö -39 % -31 % -21 % -39 % 16 % 192 % -13 %

Korsnäs -19 % -2 % -7 % -13 % 24 % 16 % -4 % Korsnäs -26 % -17 % -11 % -25 % 7 % 73 % -10 %

Kristinestad -12 % 4 % -16 % -22 % 32 % 17 % -7 % Kristinestad -15 % -4 % -21 % -41 % 7 % 76 % -14 %

Kronoby -12 % -22 % -5 % -13 % 31 % 18 % -5 % Kronoby -15 % -32 % -10 % -25 % 17 % 74 % -10 %

Laihela -16 % -20 % -2 % -13 % 51 % 31 % -2 % Laihela -19 % -35 % -7 % -17 % 34 % 126 % -6 %

Larsmo -4 % -1 % 8 % 5 % 38 % 50 % 7 % Larsmo -3 % -6 % 12 % 15 % 49 % 133 % 11 %

Malax -14 % -9 % -5 % -11 % 17 % 31 % -3 % Malax -18 % -20 % -10 % -21 % 6 % 75 % -8 %

Korsholm -12 % -13 % -1 % -7 % 35 % 34 % -1 % Korsholm -14 % -25 % -6 % -5 % 28 % 107 % -3 %

Närpes -3 % 13 % -1 % -12 % 16 % 11 % 1 % Närpes -6 % 10 % 0 % -20 % 3 % 43 % 0 %

Pedersöre

kommun -10 % -16 % -2 % -5 % 34 % 49 % -2 %

Pedersöre

kommun -12 % -25 % -6 % -10 % 29 % 132 % -5 %

Jakobstad -12 % -15 % -4 % -15 % 15 % 31 % -4 % Jakobstad -14 % -24 % -9 % -22 % 1 % 70 % -9 %

Nykarleby -14 % -14 % -2 % -17 % 20 % 29 % -3 % Nykarleby -16 % -25 % -6 % -20 % 1 % 80 % -7 %

Vasa -8 % -13 % 2 % -9 % 29 % 31 % 1 % Vasa -9 % -21 % 1 % -11 % 21 % 94 % 0 %

Vörå -18 % -1 % -8 % -8 % 25 % 20 % -4 % Vörå -21 % -14 % -12 % -25 % 19 % 67 % -9 %

TOTALT -10 % -11 % -1 % -11 % 28 % 29 % -1 % TOTALT -12 % -21 % -4 % -16 % 16 % 88 % -3 %



I och med befolkningsförändringen kommer Österbotten att 

gå miste om social- och hälsovårdsfinansiering, även om 

servicebehovet förblir det samma

25

Invånarantalet i det framtida Österbottens

välfärdsområde uppskattas de kommande tjugo

åren minska i alla åldersklasser, förutom i klassen

med personer som har fyllt 75 år.

Det totala invånarantalet förutspås sjunka med 3

% till och med slutet av år 2040. Det minskade

invånarantalet rör till stor del befolkningen som är i

arbetsför ålder och har ett litet servicebehov.

Samtidigt ökar antalet äldre invånare, som har ett

stort servicebehov. Som helhet ökar

servicebehovet, trots att invånarantalet sjunker en

aning.
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SJUKFREKVENSRAPPORTERINGEN BESTÄMMER 

FINANSIERINGEN



Faserna för granskningen av sjukfrekvensen

Jämförelse av diagnosdatan mellan olika 

sjukvårdsdistrikt samt identifiering av 

potentiella, systematiska dokumenteringsfel

Diagnosdatan fördelas i de 51 sjukdomsklasser som 

används i den behovsstandardiserade kalkylen samt 

i övriga sjukdomsklasser

Diagnosdatan analyseras (bland annat 

identifiering av de större sjukdomsklasserna sett till 

antalet diagnoser)

Insamling av huvud- och bidiagnoser i 

sjukvårdsdistriktet
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Dataunderlag som använts i sjukfrekvensgranskningen i 

Österbotten

Källa: Sote-rahoituksen tarvevakiointi; THL 6/2020

Som bakgrund till den nationella kalkyleringsmodellen för den behovsstandardiserade finansieringen har sammanlagt 11 olika informationskällor 

använts. Informationskällorna innehåller data som rapporterats direkt till Institutet för hälsa och välfärd, till exempel öppenbesök inom den specialiserade 

sjukvården. Till dataunderlaget har också data från olika register, såsom cancerregistret eller synskaderegistret, lagts till.

Institutet för hälsa och välfärd (i samarbete med Statistikcentralen) aggregerar dataunderlaget på personbeteckningsnivå, så att överlappande 

informationskällor gallras bort och dataunderlaget är enhetligt för de framtida välfärdsområdena.

I sjukfrekvensgranskningen som gjorts för det här projektet har tre informationskällor använts. Data har samlats in sjukdomskodsspecifikt från områdets 

öppenvårdsbesök inom den specialiserade sjukvården och primärvården samt från anstaltsvården. Således kan rapporten kontrolleras kvalitativt utan att 

man behövt samla in och behandla data på personbeteckningsnivå. Målet har varit att hitta brister i rapporteringen, antingen i koppling till systemen eller 

till handlingsmönstren. 

Informationkälla 1

Anstaltsvård

Informationskälla 2

Rehabilitering, stöd för personer med 

funktionsnedsättning samt sjukpension

Informationskälla 3 

Besök, ICD-10

Informationskälla 4 

Besök, ICPC-2

Informationskälla 5

FPA:s sjukdagpenning

Informationskälla 6

Läkemedel som berättigar till specialersättning

Informationskälla 7 

Cancerregistret

Informationskälla 8 

Registret över födelser

Informationskälla 9

Synskaderegistret

Informationskälla 10 

Registret över smittsamma sjukdomar

Informationskälla 11 

Läkemedel
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De 20 största sjukdomsklasserna enligt diagnosantal i 

områdena (antalet diagnoser/100 000 invånare)

29

Kymsote Antal

Depression och

ångestsyndrom
0,19

Cancer 0,17

Skador och förgiftningar 0,14

Psykossjukdomar och bipolär

sjukdom
0,10

Ryggsjukdomar och

osteoporos
0,05

Artrossjukdomar 0,04

Diabetes 0,04

Njurinsufficiens 0,03

Kranskärlssjukdom 0,03

Astma och COPD 0,03

Lunginflammation 0,02

Uppmärksamhets- och

beteendestörningar
0,02

Förmaksflimmer 0,02

Sömnapné 0,02

Ledgångsreumatism 0,02

Hjärtinsufficiens 0,02

Substansrelaterade störningar 0,02

Crohns sjukdom och ulcerös

kolit
0,01

Demenssjukdomar och

Alzheimers sjukdom
0,01

Degenerationssjukdomar i 

ögonen
0,01

Essote Antal

Skador och förgiftningar 0,25

Cancer 0,15

Ryggsjukdomar och 

osteoporos
0,11

Diabetes 0,09

Depression och 

ångestsyndrom
0,09

Artrossjukdomar 0,09

Blodtryckssjukdom 0,07

Astma och COPD 0,06

Förmaksflimmer 0,06

Kranskärlssjukdom 0,06

Sömnapné 0,05

Psykossjukdomar och bipolär 

sjukdom
0,04

Glaukom 0,04

Hjärtinsufficiens 0,03

Ledgångsreumatism 0,03

Uppmärksamhets- och 

beteendestörningar
0,03

Lunginflammation 0,03

Axelbesvär 0,03

Degenerationssjukdomar i 

ögonen
0,03

Substansrelaterade störningar 0,03

SVD 3 Antal

Skador och förgiftningar 0,47

Cancer 0,32

Depression och

ångestsyndrom
0,27

Blodtryckssjukdom 0,27

Ryggsjukdomar och

osteoporos
0,26

Artrossjukdomar 0,21

Diabetes 0,18

Förmaksflimmer 0,14

Astma och COPD 0,11

Kranskärlssjukdom 0,11

Axelbesvär 0,11

Sömnapné 0,10

Psykossjukdomar och

bipolär sjukdom
0,07

Uppmärksamhets- och

beteendestörningar
0,07

Hjärtinsufficiens 0,07

Demenssjukdomar och

Alzheimers sjukdom
0,06

Lunginflammation 0,05

Substansrelaterade

störningar
0,05

Ateroskleros 0,05

Ledgångsreumatism 0,05

SVD 4 Antal

Cancer 0,231

Depression och

ångestsyndrom
0,230

Blodtryckssjukdom 0,116

Diabetes 0,104

Skador och förgiftningar 0,096

Ryggsjukdomar och

osteoporos
0,075

Psykossjukdomar och bipolär

sjukdom
0,069

Förmaksflimmer 0,063

Astma och COPD 0,059

Artrossjukdomar 0,052

Sömnstörningar 0,050

Kranskärlssjukdom 0,046

Sömnapné 0,044

Glaukom 0,043

Uppmärksamhets- och

beteendestörningar
0,035

Njurinsufficiens 0,033

Degenerationssjukdomar i

ögonen
0,032

Ledgångsreumatism 0,032

Crohns sjukdom och ulcerös

kolit
0,031

Lunginflammation 0,023

Österbotten Antal

Cancer 0,37

Blodtryckssjukdom 0,15

Depression och

ångestsyndrom
0,12

Förmaksflimmer 0,09

Psykossjukdomar och bipolär

sjukdom
0,07

Skador och förgiftningar 0,06

Diabetes 0,04

Njurinsufficiens 0,04

Degenerationssjukdomar i

ögonen
0,04

Glaukom 0,03

Kranskärlssjukdom 0,03

Personlighetsstörningar 0,02

Ryggsjukdomar och

osteoporos
0,02

Astma och COPD 0,02

Artrossjukdomar 0,02

Sömnstörningar 0,02

Crohns sjukdom och ulcerös

kolit
0,02

Degenerativa hjärnsjukdomar,

andra än demenssjukdomar

och Parkinsons sjukdom

0,02

Substansrelaterade störningar 0,02

Uppmärksamhets- och

beteendestörningar
0,01

Enligt det insamlade materialet verkar det inte finnas betydande skillnader sjukvårdsdistrikten emellan då det kommer till vilka sjukdomsklasser med tillhörande stora antal 

diagnoser som urskiljs. Mellan områdena finns det istället betydande skillnader vid vissa sjukdomsklasser i antalet diagnoser per 100 000 invånare. Exempelvis antalet 

diagnoser i förhållande till invånarantalet varierar kraftigt vid cancersjukdomar, depression och ångestsyndrom samt artrossjukdomar.



Jämförelse av diagnosdata mellan andra sjukvårdsdistrikt 

och Österbotten 
Sjukdomsklasser att beakta i den behovsstandardiserade kalkylen, 

antalet diagnoser/100 000 invånare år 2019
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De största regressionskoefficienterna per 

behovsstandardiserad kategori

31

Sjukdomsklass
Koefficienterna för hälso- och

sjukvården

Opioidberoende 6 349

Njurinsufficiens 5 882

Cancer 5 424

Kronisk insufficiens i 

andningsorganen
4 963

Förlossningar 4 645

Kroniska sår 4 468

Ätstörningar 4 436

Ateroskleros 3 235

Andningsförlamning 2 911

Psykossjukdomar och bipolär 

sjukdom
2 835

HIV, hepatit C 2 583

Uppmärksamhets- och 

beteendestörningar
2 270

Parkinsons sjukdom 1 956

Hjärtinsufficiens 1 906

Demenssjukdomar och 

Alzheimers sjukdom
1 707

Substansrelaterade störningar 1 683

Tuberkulos 1 625

Lunginflammation 1 414

Stroke 1 229

Förmaksflimmer 1 120

Höftfraktur 1 117

Crohns sjukdom och ulcerös

kolit
1 034

Sjukdomsklass
Koefficienterna för 

äldreomsorgen

Demenssjukdomar och 

Alzheimers sjukdom
12 200

Andningsförlamning 5 954

Stroke 4 961

Degenerativa hjärnsjukdomar, 

andra än demenssjukdomar 

och Parkinsons sjukdom

4 558

Höftfraktur 4 297

Parkinsons sjukdom 4 051

Kroniska sår 3 122

Psykossjukdomar och bipolär 

sjukdom
2 254

Epilepsi 2 221

Lunginflammation 1 679

Hjärtinsufficiens 1 177

Kronisk insufficiens i 

andningsorganen
1 034

Depression och 

ångestsyndrom
740

Skador och förgiftningar 668

Synskada 342

Diabetes 305

Substansrelaterade störningar 293

Ledgångsreumatism 240

Sjukdomsklass Koefficienter för socialvården

Intellektuell funktionsnedsättning 25 487

CP-syndrom 11 134

Andningsförlamning 10 650

Uppmärksamhets- och

beteendestörningar
6 457

Genomgripande

utvecklingsstörningar

("autismspektrum")

3 998

Kronisk insufficiens i 

andningsorganen
3 880

Degenerativa hjärnsjukdomar, 

andra än demenssjukdomar och

Parkinsons sjukdom

2 670

Epilepsi 2 001

Substansrelaterade störningar 1 956

Psykossjukdomar och bipolär

sjukdom
1 345

Parkinsons sjukdom 939

Synskada 757

Skador och förgiftningar 316

Regressionskoefficienterna motsvarar tilläggskostnader förorsakade av en person i området. Den här kostnaden används som grund för kalkylen av de 

behovsstandardiserade koefficienterna.



Komplettering av diagnosdatan

Diagnosdatan behandlades på mötet med rapportens arbetsgrupp samt läkare inom områdets primärvård och specialiserade sjukvård den 24

mars. I täckningsgraden av ICD-10 och ICPC-2 upptäcktes brister, som bland annat berodde på att områdets registreringar inte gjorts exakt

med den kod behovsstandardiseringen kräver.

Under mötet identifierades förutom bristerna flera fel i själva behovsstandardiseringsmodellen. Speciellt för Österbotten är det viktigt att beakta

besök hos andra professionella än läkare inom primärvården. Hit hör i synnerhet skötare och fysioterapeuter. Skötarna står exempelvis för till

och med 60 % av besöken enligt den regionala granskningen.

Eftersom diagnosdatans täckningsgrad i betydande grad påverkar finansieringsandelen som delas ut på basis av den behovsstandardiserade

kalkylmodellen, beslöt man på mötet den 24 mars att den regionala granskningen fortsätter internt i Österbotten. Speciellt ska man beakta att

registreringspraxisen är enhetlig (speciellt registreringsgrunderna för diagnoser). Målet med den regionala granskningen är också att säkerställa

att Institutet för hälsa och välfärd har så precis data som möjligt till förfogande från år 2019. Diagnosdatan kan kompletteras fram till slutet av

april 2021, därefter gör Institutet för hälsa och välfärd nästa behovsstandardiseringskalkyler.

Systematisk kontroll och komplettering av diagnosdatan bör koncentreras till speciellt följande sjukdomsklasser:

• sjukdomsklasser, där områdets sjukfrekvens inte motsvarar synen på den verkliga sjukfrekvensen

• sjukdomsklasser, där skillnaderna mellan sjukvårdsdistrikten inte förklaras med sjukfrekvensen 

• sjukdomsklasser, vars regressionskoefficienter är höga i behovsstandardiseringskalkylen

• sjukdomsklasser, där man inte kan anta att Institutet för hälsa och välfärd får betydande kompletterande information om 

sjukfrekvensen från exempelvis FPA 

Vid utvecklandet av diagnosregistreringen är det viktigt att fokusera på följande helheter:

• gemensamma kriterier för diagnosregistreringarna bör utarbetas för området

• man bör säkerställa att systemen som används stöder rätt registreringspraxis

• gemensamma principer för informationsledning och rapportering bör utarbetas för området

• inom området bör man säkerställa tillräckligt med personalresurser för rapporteringen
32



HUR KAN MAN PÅVERKA 

FINANSIERINGSBELOPPET?



Att påverka finansieringsbeloppet
Behovsstandardisering och omgivningsfaktorer

VAD SOM PÅVERKAS MÖJLIGA EKONOMISKA EFFEKTER

Hälso- och sjukvårdens samt äldreomsorgens behovskoefficient. Skillnaderna i sjukfrekvensdatan mellan

sjukvårdsdistrikten ligger snarare i själva registreringspraxisen och rapporteringen än i själva sjukfrekvensen.

Diagnosregistreringarna i Österbotten granskas och åtminstone 2019 års data korrigeras. Målet är att korrigera diagnoserna

så att varje konstaterad diagnos är statistikförd minst en gång per år.

Som en del av beredningen av reformen bör samarbetet i området för diagnosregistreringen och dataadministrationen

intensifieras. Efter läkarmötet den 24 mars har ett internt möte hållits inom sjukvårdsdistriktet för behandling av ärendet.

Förutom det egentliga samarbetet försöker man påverka den behovsstandardiserade modellen så att också besök hos

skötare tas i beaktande i granskningen. (I en del av sjukvårdsdistriktet uppgår andelen skötarbesök till 60 % av helheten)

Hypotes: 5/1000 förändring i hälso- och sjukvårdens samt 

äldreomsorgens koefficienter, vilket motsvarar ungefär 12 

euro/invånare i tilläggsfinansiering, sammanlagt cirka 2,2 miljoner 

euro. 

Socialvårdens behovskoefficient. Den nuvarande behovsstandardiserade modellen för socialvården grundar sig i en

begränsad mängd data från socialvården och variablerna som använts är i stor utsträckning samma som i hälso- och

sjukvården och äldreomsorgen. Institutet för hälsa och välfärd har som mål att utveckla den behovsstandardiserade modellen

för socialvården. Institutet för hälsa och välfärd håller också på att utveckla rapporteringen för sjukfrekvensdatan inom

socialvården.

De framtida välfärdsområdena kan påverka socialvårdens behovskoefficient genom att säkerställa att området agerar i tätt

samarbete med Institutet för hälsa och välfärd och aktivt försöker utveckla rapporteringen och delta i eventuella pilotprojekt.

Hypotes: 10/1000 förändring i socialvårdens koefficient, vilket 

motsvarar ungefär 6 euro/invånare i tilläggsfinansiering, totalt cirka 

1,2 miljoner euro.

Omgivningsfaktorer. Finansieringsandelen som grundar sig i omgivningsfaktorerna för det framtida Österbottens

välfärdsområde är den näst högsta efter Lapplands välfärdsområde. Ett väsentligt mål för det politiska påverkningsarbetet i

Österbotten bör vara att säkerställa nivån på finansieringen som är kopplad till omgivningsfaktorerna.

Ekonomiska effekter för finansieringen baserad på 

omgivningsfaktorerna har inte kalkylerats.
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Att påverka finansieringsbeloppet
Nettokostnader, operativ verksamhet och andra påverkningsmöjligheter

VAD SOM PÅVERKAS MÖJLIGA EKONOMISKA EFFEKTER

Nettokostnader. Finansieringsmodellen för social- och hälsovården beaktar de framtida välfärdsområdenas realiserade

kostnadsnivå för åren 2021–2022 genom övergångsutjämning. Om de realiserade kostnaderna (de som överförs) är större än

de kalkylerade, täcks skillnaden av övergångsutjämningen i sin helhet det första året. Beloppet på övergångsutjämningen

sänks stegvis så att det senast år 2029 är noll. Ur välfärdsområdets finansieringssynvinkel sett är det inte motiverat att vidta

kraftiga acklimatiseringsåtgärder för kostnaderna åren 2021–2022.

De ekonomiska effekterna har inte beräknats i det här skedet. 

Mekaniken har beskrivits i texten till vänster.

Lease back och försäljning av anläggningstillgångar som inte hör till kärnverksamheten. Dessutom bör man göra en

bedömning av om samkommunerna äger sådana anläggningstillgångar som kan säljas och sedan hyras eller sådana

fastigheter som inte hör till kärnverksamheten och kan säljas.

De ekonomiska effekterna har inte beräknats i det här skedet.
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Minimering av riskernas konsekvenser 1/2

.

VAD SOM PÅVERKAS MÖJLIGA EKONOMISKA EFFEKTER

Serviceproduktionens integrationsprocess. Finansieringsmodellen enligt social- och hälsovårdsreformen utgår ifrån att

social- och hälso- och sjukvården i välfärdsområdet produceras med en gemensam servicemodell för den specialiserade

sjukvården, primärvården och socialvården. Samtidigt är målsättningen att trygga högklassig närservice på kundens eget

modersmål. Särskilt utmanande är det långa (300 km) avståndet till universitetssjukhuset, Kronobys och Jakobstads nära

kontakter till Mellersta Österbotten och Laihelas atypiskt stora andel finskspråkiga i jämförelse med övriga välfärdsområdet.

Dessutom hör Österbotten till både Åbo universitetscentralsjukhus och det svenskspråkiga samarbetsområdet och gör upp

samarbetsavtal med båda parterna.

Om risken realiseras är hypotesen att integrationsskedet tar fem år

och att kostnaderna i början stiger för att senare börja sjunka.

Skillnaden mellan kostnaderna som överförs och de kalkylerade

kostnaderna delas in i fem delar, så att kostnaderna inte sjunker det

första året och den sista femtedelen av effektiviteten uppnås det

sjätte året.

Via riskhanteringen försöker man förkorta integrationsperioden och

minska integrationskostnaderna till hälften i hypotesen att risken

förverkligas.

Utveckling av serviceproduktionen inom primärvården. Skapa ekonomiskt flexibla strukturer: service som ges i hemmet,

mobil service samt digital service. Man bör skapa större, specialiserade enheter och funktionerna sköts i samarbete med

andra välfärdsområden. Avstånden i koppling till serviceproduktionen ska noga beaktas i modellen, eftersom avstånden och

att ta sig från plats A till B i exempelvis kostnaderna för service som ges hem spelar en betydelsefull roll.

Den nuvarande nivån är inom primärvårdens öppenvård 12,5 % och

inom primärvårdens bäddavdelningsvård (1) 15,9 % över landets

genomsnitt. Som ekonomisk risk bedöms, att kostnadsnivån kan

anpassas till hälften på fem år. Via riskhanteringen uppstår en

möjlighet att anpassa hela kostnadsöverskridningen på fem år.

Utveckla tillgången till arbetskraft. Tillgången till arbetskraft inom social- och hälso- och sjukvården är svag. Social- och

hälsovårdsreformen medför en liten risk som innebär att tillgången till arbetskraft kan bli sämre än tidigare. Österbotten har

därtill en extra utmaning i att hitta tvåspråkiga läkare och tvåspråkig vårdpersonal till välfärdsområdet. Utmaningen beror på

den svenskspråkiga arbetsmarknaden i Norden samt lönejämförelsen med övriga nordiska länder.

Arbetskraftskostnaderna uppskattas utgöra 80 % av

välfärdsområdets genomsnittliga årliga nettokostnader åren 2023–

2028. Som risk har 1 % extra ökning av personalkostnaderna

bedömts och via riskhantering kan man hålla kostnaderna på

normal tillväxt. En extra ökning om 1 % av arbetskraftskostnaderna

motsvarar ungefär 5,5 miljoner euro eller 29 euro/invånare i ökning

av finansieringsbehov.
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Minimering av riskernas konsekvenser 2/2

.

VAD SOM PÅVERKAS MÖJLIGA EKONOMISKA EFFEKTER

Kunder som överförs från den privata hälso- och sjukvården. Minimering av kostnadseffekterna av kunder som kommer

till den offentliga hälso- och sjukvården från företagshälsovården och privata sidan (t.ex. gynekologi, munhälsovård).

85 % av löntagarna i det framtida Österbottens välfärdsområde

omfattas av företagshälsovården. Totalt rör det sig om cirka 73 000

löntagare. Medelkostnaden för en kund inom företagshälsovården

är 425 euro/invånare. Riskhypotesen är att 20 % övergår från

privat till offentlig företagshälsovård, varvid den totala effekten är

ungefär 6,2 miljoner euro eller 33 euro/invånare. För att påverka

riskhanteringen har hälften av riskens totala effekt beaktats i

hypotesen.

Löneharmonisering. De nationella löne- och avtalslösningarna samt löneharmoniseringarna för social- och hälso- och

sjukvården kommer från och med början av år 2023 höja lönekostnaderna i jämförelse med åren 2021–2022. I

löneharmoniseringen ska åtminstone verksamheten i kommunerna, samkommunen och Eskoo tas i beaktande.

I prejudikatfallet gällande Södra Karelens social- och

hälsovårdsdistrikt (Eksote) uppskattas den möjliga ekonomiska

risken till 30 miljoner euro under 10 år, det vill säga 3 miljoner euro

eller 23 euro/invånare per år. För att påverka riskhanteringen har

hälften av riskens totala effekt beaktats i hypotesen.

Tilläggskostnader förorsakade av fastigheter som är i dåligt skick eller inte passar för verksamheten.

Hypotesen för att risken realiseras är att serviceprocessernas

effektivitet sjunker med 10 % om servicen produceras i en fastighet

som behöver förnyas.

Hypotesen för riskhanteringen är att fastighetsinvesteringar kan

genomföras så att överflödiga fastighets- eller servicekostnader

inte uppstår.

Stödtjänstbolag och kliniska stödtjänstbolag jämställs med privat verksamhet. Enligt förslaget till social- och

hälsovårdslag föds en betydande risk i att nuvarande stödtjänstbolag inte kan fortsätta sin verksamhet i nuvarande form.

År 2020 köpte Vasa sjukvårdsdistrikt tjänster av offentligt ägda

stödtjänstbolag för totalt 27 miljoner euro och av kliniska

stödtjänstbolag för ungefär 20 miljoner euro, vilket utgör cirka 20 %

av de nuvarande kostnaderna i Vasa sjukvårdsdistrikt. Gällande

dessa anskaffningar blir man tvungen att utvärdera sätt att överföra

verksamheten till välfärdsområdet och välfärdssammanslutningar

eller konkurrensutsätta köptjänsterna från bolagen.
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Identifierade sätt för att påverka finansieringsbeloppet 

och minimera riskernas konsekvenser

Påverka finansieringsbeloppet Påverkningsmekaniken

Miljoner

euro/år

Euro/in-

vånare/år

Hälso- och sjukvårdens samt 

äldreomsorgens koefficienter
5/1000 förändring i den totala koefficienten 2,2 12 

Socialvårdens koefficienter 10/1000 förändring i den totala koefficienten 1,2 6 

Lease back och försäljning av 

anläggningstillgångar som inte hör till 

kärnverksamheten

TOTALT 3,4 18 

Minimering av de negativa effekterna Omfattning av de negativa effekterna

Miljoner

euro/år Påverkningsmekaniken

Miljoner

euro/år

Euro/in-

vånare/år

Utveckling av primärvårdens

serviceproduktion
Av överskridningen anpassas hälften på fem år 

(risken i genomsnitt ett år).
14,0

Överskridningen anpassas i sin helhet på fem 

år.
9,3 51 

Tillgången till arbetskraft och 

arbetskraftskostnader 
Arbetskraftskostnaderna ökar med 1 %. 4,9

Arbetskraftskostnaderna hålls på nuvarande 

tillväxtnivå
4,9 27 

Kunder som överförs från den privata 

hälso- och sjukvården
20 % av kunderna överförs från den privata 

hälso- och sjukvården.
6,0

85 % av löntagarna använder företagshälsovård 

(2,5/5,5) á 420 euro. 50 % mindre som överförs.
3,0 16 

Löneharmonisering
Löneharmoniseringen motsvarar Eksotes

modell
3,0

30 miljoner euro totalkostnad under 10 år. 25 % 

av effekten kan minskas.
0,8 4 

Integrationsprocess av servicen
Skillnad mellan de kostnader som överförs och 

de kalkylerade kostnaderna under den fem år 

långa integrationsperioden.

15,1 Integrationsperioden kan förkortas till 2,5 år. 7,6 42 

Fastighetskostnader
5 % förlust i lönsamheten för fastigheter som 

behöver repareras.
9,5 Ingen förlust i lönsamheten. 9,5 52 

TOTALT 25,5 99 



Lånefullmakt för välfärdsområdet som grundas och hur 

långt den täcker de planerade investeringarna
VSVD (keur)

Lånefullmakten som implementeras år 2023 bestäms som skillnaden mellan det maximibelopp som baserar

sig på välfärdsområdets kalkylmässiga låneskötselbidrag och det förväntade lånebeloppet (sammanlagda

summan av lång- och kortfristiga lån) vid räkenskapsperiodens början. Räkneformeln för maximibeloppet för

lånet som baserar sig på låneskötselbidraget förenklat: 10 x föregående års årsbidrag.*

Lånefullmakten för år 2023 kommer enligt 57 § i införandelagen fastställas så att den kalkyleras utgående

från uppgifterna i boksluten år 2021 och budgetarna för år 2022, vilka har uppgjorts av sjukvårdsdistrikten och

specialomsorgsdistriktens samkommuner och som överförs till välfärdsområdet. Den ekonomiska

utvecklingen och utvecklingen av lånestocken baseras på uppgifter från boksluten 2018–2020, budgeten

2021 samt ekonomiplanerna 2022–2023. De kursiverade talen har inte funnits i materialet och således

ersatts med föregående års siffror.

Utgående från Österbottens ekonomiska situation och ekonomiplan borde det kommande

välfärdsområdets lånefullmakt år 2023 vara negativ: -38 M€. Välfärdsområdet skulle inte kunna

genomföra betydande investeringar år 2023.

I den här kalkylen har endast sjukvårdsdistriktet i Österbotten beaktats. Det här beror på att de övriga

aktörerna är kommuner eller frivilliga samkommuner. Således överförs inte deras lån, investeringar eller

lokaler till välfärdsområdet då det inleder sin verksamhet. Övriga aktörer påverkar välfärdsområdets

lånefullmakt genom kostnaderna som överförs och hyror för verksamhetsutrymmen (effekten syns i

välfärdsområdets årsbidrag).

För de övriga områdena i Österbotten är det därför viktigt att uppskatta investeringarna före år 2023. Den

centrala frågan är om tilläggsinvesteringar ska göras före övergången till välfärdsområdet. Efter år 2023 kan

aktörerna inte längre fatta beslut om investeringar inom social- och hälso- och sjukvården och

räddningsväsendet. Beslutanderätten överförs till välfärdsområdet.

I kalkylen ska också beaktas, att då lånefullmakten samt eventuella tilläggsinvesteringar fastställs för år 2023,

kommer dessa också att beaktas i det framtida välfärdsområdets andel av samarbetsområdets lånebelopp

och investeringar. I kalkylen har inte heller investeringar i koppling till räddningsväsendet tagits i beaktande.

Dessutom är det bra att notera, att investeringsplanerna som presenteras i VSVD:s ekonomiplaner inte

innefattar eventuella ny- eller reparationsinvesteringar för fastigheter som möjligen överförs från

kommunerna, vilka också bör täckas inom ramen för lånefullmakten. Underhålls-, apparatur- samt

diagnostikinvesteringar ska istället täckas inom driftsekonomin med hjälp av finansiering i form av allmänna

medel.

Slutligen är det också bra att notera att det i den här kalkylens lånebeloppsprognos för år 2023 inte har

beaktats finansiella leasingavtal som ingåtts, vilka enligt regeringens förslag ska bli jämställda med lån i

lånefullmaktskalkylen (Regeringens proposition, sida 266).

*I enlighet med Finansministeriets anvisningar och för säkerhets skull har maximibeloppet för låneskötselbidraget här 

kalkylerats endast utgående från resultaträkningens årsbidrag, utan att ta räntekostnader i beaktande.

Källa: VSVD:s bokslut åren 2017–2020 samt budgetarna 2013; lagen om välfärdsområden § 15. Telefondiskussion 

med konsultativ tjänsteman Pasi Leppänen på Finansministeriet 11.1.2021 och 12.1.2021 samt per e-post. 

2019 2020 2021 2022 2023

Maximalt lånebelopp baserat på 

låneskötselbidraget (10 x föregående års 

årsbidrag)

28 655 83 961 100 188 90 904 110 520

Prognostiserat lånebelopp för 

räkenskapsperiodens början
85 485 95 126 148 945 148 945 148 945

Lånefullmakt -56 830 -11 165 -48 758 -58 041 -38 425

Räkenskapsperiodens realiserade/planerade 

investeringar totalt (försäljningsintäkterna av 

anläggningstillgångar dragits av)

32 415 50 564 90 013 44 781 33 148

Mängden tilläggsinvestering som möjliggörs 

av lånetaket
-89 245 -61 729 -138 771 -102 822 -71 573

Resultaträkningens årsbidrag (föregående år: 

bokslutsuppgifterna/ekonomiplanen) 
2 866 8 396 10 019 9 090 11 052

Räntekostnader (föregående år: 

bokslutsuppgifter/ekonomiplan)
363 403 478 478 478

A) Resultaträkningens årsbidrag och 

räntekostnader totalt
3 228 8 799 10 497 9 568 11 530

Räntekostnader (föregående år: 

bokslutsuppgifter/ekonomiplan)
363 403 478 478 478

Kalkylerad amortering (begynnande 

balansräkningens lånebelopp/10) 
8 549 9 513 14 895 14 895 14 895

B) Räntekostnader och den kalkylerade 

amorteringen totalt
8 911 9 916 15 372 15 372 15 372

Låneskötselbidrag 0,4 0,9 0,7 0,6 0,8
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CENTRALA RISKER I KOPPLING TILL 

FINANSIERINGEN AV VÄLFÄRDSOMRÅDET



Centrala risker (1/2) 
De centrala riskerna för finansieringen och anordnandet och produktionen av service

Dämpa effekten

Håll ögonen öppna

Hantera risken och bestäm

hur risken kan undvikas

Gör upp en plan som man kan

agera utifrån

Effekt, om risken realiseras
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1

1
Omgivningsfaktorerna som ingår i finansieringsmodellen för social- och hälsovården ändras i en 

för Österbotten ogynnsam riktning. I finansieringskalkylen som publicerades 8.12 är Österbottens 

finansiering som baseras på omgivningsfaktorerna näst högst av alla välfärdsområden.

2

Förslaget i finansieringslagen om kostnaderna som överförs från kommunerna ändras så att 

kostnadsnivån blir bunden till år 2019 (enligt nuvarande lagförslag medelvärdet från 2021/2022) 

och indexförhöjningen som beslutas av Finansministeriet kalkyleras enligt det nationella 

genomsnittet, vilket innebär en kalkylmodell som inte är gynnsam för Österbotten. Dessa 

försvagar Österbottens finansieringsposition då välfärdsområdet startar. 

3
Vasa centralsjukhus omfattande dygnet runt-jour ses över igen, speciellt om antalet 

välfärdsområden minskas och planerade välfärdsområden slås samman.

4

Finansieringen för social- och hälsovården ändras så att flerkanalsfinansiering och FPA-

ersättningar frångås. Det här medför en överföring av företagshälsovårdens kunder till den 

offentliga hälso- och sjukvården. Dessutom försämras österbottningarnas möjlighet att använda 

sig av privat service, vilket kan leda till att det privata serviceutbudet minskar i området.

5
Lånefullmakten enligt social- och hälsovårdslagförslaget försvårar nödvändiga investeringar 

märkbart ur verksamhetens synvinkel.

6
Österbottens framtida välfärdsområde delas så att kommunerna i den norra delen går med i 

Mellersta- Österbottens välfärdsområde.

7

Österbottens diagnosdata från åren 2017–2019 motsvarar inte områdets verkliga sjukfrekvens. 

Finansieringen som utgår ifrån servicebehovet, som bestäms utgående från 

behovsstandardiseringen, blir mindre än vad som vore möjligt med tanke på områdets verkliga 

sjukfrekvens.

*Vår uppskattning om sannolikheten för risken i koppling till landskapsskatten baseras dels på det uppdaterade tilläggsprotokollet av regeringen Marin 13.10.2020 och dels på de utmaningar som på grundlagsnivå är kopplade till 

landskapsskatten.



Centrala risker (2/2) 
De centrala riskerna för finansieringen och anordnandet och produktionen av service

Dämpa effekten

Håll ögonen öppna
Hantera risken och

bestäm hur risken kan

undvikas

Gör upp en plan som man kan 

agera utifrån

Effekt, om risken realiseras
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1

12

13

8
Konkurrensen om personal som behövs för serviceproduktionen blir hårdare och det blir svårare 

att få arbetskraft till tjänsteförhållanden, som hyrläkare eller som köptjänst. Österbotten hamnar i 

en nordisk lönetävling. Detta ökar områdets kostnader mer än vad finansieringsmodellen antar.

9
De nationella löne- och avtalslösningarna samt löneharmoniseringarna för social- och hälso- och 

sjukvården kommer från och med början av år 2023 att höja lönekostnaderna snabbare än 

kostnadsändringen som förutspås i finansieringsmodellen.

10

I och med att befolkningen blir äldre ökar kostnaderna för den specialiserade sjukvården, 

boendeservice samt service som ges i hemmet, speciellt i åldersgruppen 75 år fyllda, mer än vad 

modellen utgående från servicebehovet förutspår. Detta försvårar anordnandet och produktionen 

av servicen märkbart i området.

11
Produktionsstrukturerna för social- och hälsovården kan inte integreras i samma takt som 

övergångsutjämningen minskar under åren 2023–2029.

12
Att producera service på två språk och på främmande språk är dyrare än vad som noterats i 

finansieringsmodellen.

13

Fastigheterna som hyrs av kommunerna för social- och hälsovården samt räddningsväsendet är 

inte som sådana lämpliga för välfärdsområdet och kräver betydande investeringar i lokalerna. 

Detta höjer hyreskostnaderna och belastar välfärdsområdets ekonomi från och med år 2023. 

Risken finns, att det finns betydande investeringsbehov i anläggningstillgångarna som överförs 

från kommunerna till välfärdsområdet.

14

Social- och hälsovårdslagförslaget jämställer offentligt ägda kliniska stödtjänstbolag och 

stödtjänstbolag med privata bolag. Anskaffningar av dessa bolag jämställs med anskaffningar av 

privata aktörer. Risken finns, att köptjänster av nuvarande in house-bolag och diagnostiktjänster 

från Fimlab blir mycket svåra att genomföra.

14



Riskhanteringsåtgärder för de identifierade centrala 

riskerna (1/2)

1

Omgivningsfaktorerna som ingår i finansieringsmodellen för social- och hälsovården ändras i 

en för Österbotten ogynnsam riktning. I finansieringskalkylen som publicerades 8.12 är 

Österbottens finansiering som baseras på omgivningsfaktorerna näst högst av alla 

välfärdsområden.

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området bör försöka påverka Institutet för hälsa och välfärds

sakkunniggrupper, Social- och hälsovårdsministeriet, Finansministeriet och där via riksdagens

grundlagsutskott och social- och hälsovårdsutskott samt besluten som godkänns av riksdagen, så

att kriterierna för finansieringen och finansieringen som beviljas enligt kriterierna motsvarar behovet

i området.

2

Förslaget i finansieringslagen om kostnaderna som överförs från kommunerna ändras så att 

kostnadsnivån blir bunden till år 2019 (enligt nuvarande lagförslag medelvärdet från 

2021/2022) och indexförhöjningen som beslutas av Finansministeriet kalkyleras enligt det 

nationella genomsnittet, vilket innebär en kalkylmodell som inte är gynnsam för Österbotten. 

Dessa försvagar Österbottens finansieringsposition då välfärdsområdet startar. 

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området bör försöka påverka Finansministeriet, Social- och

hälsovårdsministeriet, statsrådet, ministerarbetsgruppen för social- och hälsovård samt

regeringspartiernas ledning, så att indexförhöjningen som fastställs av Finansministeriet i tillräckligt

stor utsträckning beaktar de regionala skillnaderna i den verkliga kostnadsökningen och inte endast

den nationella genomsnittliga kostnadsökningen. Förordningen ska regleras före år 2022.

3
Vasa centralsjukhus omfattande dygnet runt-jour ses över igen, speciellt om antalet 

välfärdsområden minskas och planerade välfärdsområden slås samman.

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området bör försäkra sig om att de särskilda dragen och den

svenskspråkiga befolkningens behov i Österbotten tas i beaktande i det politiska beslutsfattandet.

4

Finansieringen för social- och hälsovården ändras så att flerkanalsfinansiering och FPA-

ersättningar frångås. Det här medför en överföring av företagshälsovårdens kunder till den 

offentliga hälso- och sjukvården. Dessutom försämras österbottningarnas möjlighet att 

använda sig av privat service, vilket kan leda till att det privata serviceutbudet minskar i 

området.

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området bör försöka påverka Finansministeriet, Social- och 
hälsovårdsministeriet, statsrådet samt arbetet i arbetsgruppen, så att tilläggskostnaderna som 
förorsakas av flerkanalsmodellen tas i tillräckligt hög grad i beaktande i finansieringen av 
Österbotten och att privata serviceproducenter inte behöver minska serviceproduktionen märkbart 
i området. Besluten om att frångå flerkanalsfinansieringen och FPA-ersättningarna torde överföras 
till nästa riksdag.

5
Lånefullmakten enligt social- och hälsovårdslagförslaget försvårar nödvändiga investeringar 

märkbart ur verksamhetens synvinkel.

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området bör försöka påverka lagstiftningen så att en

granskningsperiod på tjugo år tillämpas istället för tio år.

6
Österbottens framtida välfärdsområde delas så att kommunerna i den norra delen går med i 

Mellersta- Österbottens välfärdsområde.

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området bör försöka påverka regeringens beslutsfattning så

att social- och hälsovårdslagförslaget och linjedragningarna för byte av landskap inte ändras.

7

Österbottens diagnosdata från åren 2017–2019 motsvarar inte områdets verkliga sjukfrekvens. 

Finansieringen som utgår ifrån servicebehovet, som bestäms utgående från 

behovsstandardiseringen, blir mindre än vad som vore möjligt med tanke på områdets verkliga 

sjukfrekvens.

Kommunerna i det framtida välfärdsområdets sjukvårdsdistrikt och område bör systematiskt gå

igenom sjukfrekvensdatan från åren 2017–2019 gällande sjukdomsklasserna som beaktas i

kalkylen av koefficienten, så att den kalkylerade finansieringen som baseras på servicebehovet

grundar sig i den verkliga sjukfrekvensen i området. Datan som används som grund för

behovsstandardiseringen från åren 2017–2019 kan kompletteras fram till slutet av april 2021.

Identifierade centrala risker Riskhantering
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Riskhanteringsåtgärder för de identifierade centrala 

riskerna (2/2)
Identifierade risker Riskhantering

44

8

Konkurrensen om personal som behövs för serviceproduktionen blir hårdare och 

det blir svårare att få arbetskraft till tjänsteförhållanden, som hyrläkare eller som 

köptjänst. Österbotten hamnar i en nordisk lönetävling. Detta ökar områdets 

kostnader mer än vad finansieringsmodellen antar.

Det framtida välfärdsområdet bör utveckla karriärs-, arbetsavtals- och anställningsalternativ för kritiska

personalresurser (bland annat tvåspråkiga specialistläkare, företagsläkare, sjukskötare och hälsovårdare) så

att bilden av arbetsgivaren är bra på lång sikt. Kommunerna i området bör fortsätta att systematiskt jobba för

att stärka området som boendemiljö. På så sätt kan man sträva efter att främja tillgången till kritisk arbetskraft

också i de verksamhetspunkter som finns på privata aktörers område.

9

De nationella löne- och avtalslösningarna samt löneharmoniseringarna för social-

och hälso- och sjukvården kommer från och med början av år 2023 att höja 

lönekostnaderna snabbare än kostnadsändringen som förutspås i 

finansieringsmodellen.

Lönelösningarna som presenterats kommer vara utmanande för det framtida välfärdsområdet. Effekterna av

lönelösningarna ska utvärderas noga och tas i beaktande då den första budgeten och ekonomiplanen för det

framtida välfärdsområdet uppgörs.

10

I och med att befolkningen blir äldre ökar kostnaderna för den specialiserade 

sjukvården, boendeservice samt service som ges i hemmet, speciellt i 

åldersgruppen 75 år fyllda, mer än vad modellen utgående från servicebehovet 

förutspår. Detta försvårar anordnandet och produktionen av servicen märkbart i 

området.

Det ökade servicebehovet hos den åldrande befolkningen bör eftersträvas att kontrolleras genom att satsa

tillräckligt på förebyggande service. Kostnadseffektiviteten i den producerade servicen ska också utvecklas,

bland annat genom att dra nytta av stordriftsfördelar. Målet är att försäkra sig om kostnaderna för att anordna

service för äldre personer inte stiger mer än den allokerade finansieringen som baseras på servicebehovet.

11
Produktionsstrukturerna för social- och hälsovården kan inte integreras i samma 

takt som övergångsutjämningen minskar under åren 2023–2029.

I integreringen av social- och hälsovårdsservicen ska man från första början beakta målen med social- och

hälsovårdsreformens integrering av primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården. De

nuvarande servicestrukturerna och servicenätet bör planeras utgående från dessa utgångspunkter.

12
Att producera service på två språk och på främmande språk är dyrare än vad 

som noterats i finansieringsmodellen.

Kommunerna i sjukvårdsdistriktet och området måste kunna utveckla den egna kostnadsuppföljningen så att

de verkliga tilläggskostnaderna kan identifieras och tas med i processen att påverka det politiska

beslutsfattandet.

13

Fastigheterna som hyrs av kommunerna för social- och hälsovården samt 

räddningsväsendet är inte som sådana lämpliga för välfärdsområdet och kräver 

betydande investeringar i lokalerna. Detta höjer hyreskostnaderna och belastar 

välfärdsområdets ekonomi från och med år 2023. Risken finns, att det finns 

betydande investeringsbehov i anläggningstillgångarna som överförs från 

kommunerna till välfärdsområdet.

De som jobbar med beredningen av det framtida välfärdsområdet ska föra en aktiv dialog med kommunerna

och försäkra sig om att kommunernas utredningar om lokaler, lösegendom som överförs, avtal och ansvar,

vilka ska vara Finansministeriet till handa senast 28.2.2022 är tillräckligt täckande och ger en realistisk bild

(införandelagen 21, 26 §). För att det framtida välfärdsområdet ska ha en god grund för planeringen av

ekonomin och verksamheten, är det viktigt att det har en realistisk bild av den framtida hyresnivån, eventuella

investeringsbehov i koppling till lösegendom samt andra avtal och annat ansvar.

14

Social- och hälsovårdslagförslaget jämställer offentligt ägda kliniska 

stödtjänstbolag och stödtjänstbolag med privata bolag. Anskaffningar av dessa 

bolag jämställs med anskaffningar av privata aktörer. Risken finns, att köptjänster 

av nuvarande in house-bolag och diagnostiktjänster från Fimlab blir mycket svåra 

att genomföra.

Om lagförslaget godkänns i sin nuvarande form ska man vara beredd på att fusionera egna in house-bolag till

en del av välfärdsområdet eller överföra verksamheten till välfärdsområdet. För diagnostiken gäller det att vara

beredd på att ordna diagnostiktjänster som egen verksamhet i välfärdsområdet eller inom ett eget

samarbetsområde.



BILAGOR



BAKGRUNDSUPPGIFTER TILL 

FINANSIERINGEN



Hur behovsstandardiseringen påverkar välfärdsområdets 

finansieringsbelopp
Välfärdsområde koefficient

euro/in-

vånare

Helsingfors 0,842 2 425

Vanda + Kervo 0,799 2 302

Västra Nyland 0,779 2 242

Östra Nyland 0,926 2 667

Mellersta Nyland 0,865 2 491

Egentliga Finland 1,036 2 984

Satakunta 1,104 3 180

Egentliga Tavastland 1,062 3 058

Birkaland 1,002 2 885

Päijänne-Tavastland 1,090 3 140

Kymmenedalen 1,172 3 374

Södra Karelen 1,104 3 179

Södra Savolax 1,251 3 604

Norra Savolax 1,161 3 344

Norra Karelen 1,202 3 461

Mellersta Finland 1,046 3 012

Kymmenedalen 1,131 3 257

Österbotten 0,927 2 668

Mellersta Österbotten 1,064 3 065

Norra Österbotten 0,999 2 876

Kajanaland 1,218 3 508

Lappland 1,151 3 315

Max Min

Koefficient 1,251 0,779

Euro/invånare 3 604 2 242

Koefficient = 1 2 881 2 881

Skillnad 723 -639

Finansieringen av Österbottens 

välfärdsområde är 212 euro mindre 

per invånare än landets 

genomsnitt. Skillnaden mellan 

den största och den lägsta 

finansieringen är 1 361 

euro/invånare.

Grovt formulerat är förhållandet 

mellan behovskoefficienten och 

finansieringen y = (3,472E-04)x. En 

tiondels ändring i koefficienten 

ändrar finansieringsbeloppet 

med 29 euro/invånare.

Till skillnad från övrigt material i 

rapporten utgår denna kalkyl från 

2020 års penningvärde.
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Förhållandet mellan koefficienten och

finansieringen (tarvevakiointikerroin = 

koefficienten för behovsstandardisering)

Källa: FM finansieringskalkyl 8.12.2020
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TIDTABELLEN FÖR SOCIAL- OCH 

HÄLSOVÅRDSREFORMEN



Tidtabellen för social- och hälsovårdsreformen

2025+2024202320222021

Lagarna träder i kraft 1.7.2021 och 

välfärdsområdena grundas. 

Temporär förvaltning

1.7.2021–28.2.2022.

Välfärdsområdesval

23.1.2022.

Välfärdsområdesfullmäktiges mandatperiod 1.3.2022-31.5.2025.

Ansvaret för anordnandet och 

produktionen av service samt personal 

överförs till välfärdsområdena 1.1.2023.
Beslut om landskapsskatt 3–

4.2022, med början år 2026.

Landskapsskatten och skatteutjämningssystemet 

införs år 2026.

Miljö- och hälsoskyddet överförs till 

välfärdsområdena år 2026.

Successiv övergång till kalkylerad finansiering före utgången av år 2029.

Nedskärning av kommunalskatten 

1.1.2023, från kommunerna till staten.

Lagarna godkänns 30.6.2021.

Den första statliga finansieringen betalas till 

välfärdsområdena 1.12.2022.

Kommunernas och samkommunernas underskott 

ska redovisas i bokslutet 31.12.2022.

Välfärdsområdenas planer ska godkännas senast 

31.12.2022.

De första förhandlingarna mellan välfärdsområdena, 

Social- och hälsovårdsministeriet och Finansministeriet 

ska hållas 1.3.2022.

Investeringsplanen och praxis för hur den ska 

godkännas träder i kraft 1.3.2022, gäller åren 2023–

2026.

Välfärdsområdenas samarbetsavtal ska 

godkännas senast 31.12.2025.

Överenskommelse om samarbete 

mellan de tvåspråkiga 

välfärdsområdena 1.9.2023.

Extern arbetskraft som komplement till den egna 

personalen för att upprätthålla dygnet runt-jouren 

och den brådskande vården och jouren 2026.

Statsrådets beslut om landskap 

(978/2019) träder i kraft 1.1.2021.

Beredningsorganet beslutar om välfärdsområdets 

budget för år 2022 tillsammans med 

myndigheterna. 

Beredningsorganet har möjlighet till 

tidsbestämda tjänsteförhållanden, har 

också rätt att ingå tidsbestämda avtal 

som går ut 31.12.2023.

Det allmänna understödet år 2021 

betalas genom beslut med 

införandelagen efter 1.7.2021.

Specialomsorgsdistrikten överförs till 

välfärdsområdena 1.1.2023.

Utredning över sjukvårdsdistriktens och 

specialomsorgsdistriktens egendom, avtal och 

ansvar ska göras upp för välfärdsområdet senast 

28.2.2022.

Hyresavtalen för social- och 

hälsovårdslokalerna går ut 31.12.2025. 

Välfärdsområdena har emellertid 

ensidig rätt att förlänga hyresavtalet till 

slutet av år 2026, ska meddelas 

31.12.2024.

Kommunernas utredning över egendom, 

avtal och ansvar som överförs samt 

lokaler som kommunen hyr ut till 

välfärdsområdet ska lämnas in senast 

28.2.2022.

Välfärdsområdena ska besluta om utredningarna 

senast 31.3.2022.

Välfärdsområdet ska senast 31.10.2023 

meddela om entreprenadavtal som ska 

sägas upp eller makuleras.

Entreprenadavtalen upphör 1.1.2026, vid tungt 

vägande skäl kan avtalen förlängas till år 2028.

Entreprenadavtalens skadestånd ska ansökas om 

senast 31.3.2026, rätten till skadestånd bestäms 

enligt situationen 1.1.2026, skadeståndet förfaller 

till betalning 31.5.2026.

Borgenärer ska meddelas 

om överföringen av avtal 

31.4.2022.

Begränsad beslutanderätt till 

samkommunerna samtidigt som 

välfärdsområdena grundas år 2021. 

Ersättningar för egendomsarrangemang ska 

ansökas till kommunerna senast 31.12.2027 eller 

för förlängda hyresavtal senast 31.12.2028.

Nivån för kommunalskatten 

åren 2022 och 2023 bestäms 

i november 2021.

Österbottens andra dygnet runt-jour upphör 

31.12.2032.

Det nationella kompetenscentret för 

fastighetsförvaltning 1.1.2023. 

Separat aktieserie till staten.

Det temporära beredningsorganet lämnar 

in en investeringsplan för år 2023 senast 

31.12.2021.



Källor (till den finska rapporten)

Kuntaliitto
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Liite2_Talouskehitys_04082020.pdf

VM
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/tae/valtiovarainministe
rionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&opennode=0:1:3:5:7:

Kuntien toimintatuotot ja menot
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/koronan-
vaikutukset-yhteiskuntaan-ja-palveluihin#Avoterveydenhuollossa_10_miljoona

Valtionosuudet
https://budjetti.vm.fi/indox/sisalto.jsp?year=2021&lang=fi&maindoc=/2021/tae/valtiovarainministe
rionKanta/valtiovarainministerionKanta.xml&id=/2021/tae/valtiovarainministerionKanta/Yksityisko
htaisetPerustelut/28/90/30/30.html
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