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INLEDNING 
 

Osäkert utgångsläge i förberedelser av välfärdsområdets budget och ekonomiplan 
 

Den första budgeten för Egentliga Finlands välfärdsområde är en beräkning i dess verkliga betydelse. Vi har 
upprättat en budget under tämligen exceptionella omständigheter. När vi börjar är det på många sätt dålig sikt 
inom ekonomin, men vi börjar sträva mot våra mål med entusiasm. Arbetet är omfattande och det krävs 
tålamod att lösa utmaningar på vägen. 

 

Den upprättade budgeten för inkomster och utgifter innehåller mycket osäkerhet. Kommunernas budgetar som 
använts som utgångspunkt håller på att överskridas och mekanismerna i den nya finansieringsmodellen gör att 
ett betydande underskott uppkommer under välfärdsområdets första år. Finansieringen som föreslås för 
välfärdsområdena täcker inte kostnader som överförs, och det faktiska finansieringsbeslutet har inte varit 
tillgängligt när planen upprättats. Underskottet kommer troligen att åtgärdas med en s.k. engångsersättning som 
finansieras av staten och vars belopp beror på bokslutsuppgifter år 2022. Behovet av balans i ekonomin 
preciseras därför under år 2023. Det är mycket troligt att en korrigerad budget kommer att göras år 2023. 

 
Välfärdsområdets budgetförslag för år 2023 visar ett underskott på cirka 99 miljoner euro. Om finansieringslagarna 
realiseras skulle balanseringsbehovet för ekonomiplanen minska till cirka 62,5 miljoner euro. Underskottet ska 
täckas senast vid slutet av utgången av planperioden, alltså vid utgången av år 2025, vilket kräver ett tydligt 
ändringsprogram för att realiseras. Upplägget är krävande, men möjligt att genomföra. 

 
Vi har många typer av mål. Med strategin som grund har vi skapat ett åtgärdsprogram med 19 punkter för år 
2023. Den ökade finansieringen som riktas till statens uppgifter allokeras till att stärka basservicen. 

 
År 2023 kommer att vara ett år av övertagande och uppbyggande av vår nya organisation och dess kultur. Detta arbete 
utförs med strategin som grund, där målsättningen var att Varha är det vänligaste och mest verkningsfulla tvåspråkiga 
välfärdsområdet med universitet som uppskattas av professionella. 

 
 
 

Tarmo Martikainen 
välfärdsområdesdirektör



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLFÄRDSOMRÅDESREFORM 
 

Social- och hälsovårdsreformen är en av de mest betydande administrativa reformerna i Finlands historia. Från 
och med början av år 2023 överförs ansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet från kommuner 
och samkommuner till 21 välfärdsområden. Undantag utgörs av Helsingfors stad där organiseringsansvaret för 
social- och hälsovård samt räddningsväsendet kvarstår. Dessutom har HUS-sammanslutningen 
organiseringsansvaret för uppgifter inom specialiserad sjukvård i sitt område, vilket regleras separat. 

 
Finansieringen av välfärdsområdena grundas till en början huvudsakligen på statlig finansiering. 
Finansieringssystemet för social- och hälsovård genomgår en reform där det kommer att grundas på 
behovsstandardiserade kriterier. 

 
Målet med reformen är att: 

 
 säkra likvärdiga tjänster av hög kvalitet inom social- och hälsovård samt räddningsväsende för 

boende i välfärdsområdet 
 förbättra tillgång och åtkomst till tjänster 
 minska skillnader i välfärd och hälsa 
 svara på utmaningar som orsakas av åldrande och nedgång i födelsetal 
 tygla ökande kostnader 

 
I välfärdsområdena skapas verksamhetsstrukturer och -metoder för att åstadkomma människoorienterade 
helheter av service. Målet är tjänster på bas- och specialnivå som fungerar bättre jämsides än tidigare, likaså smidigare 
samverkan mellan social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsende. Offentliga tjänster som ordnas av 
välfärdsområdet är till exempel primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård, tandvård, mental- och 
missbruksvård, funktionshinderservice samt boendetjänster för äldre. 

 
Fokus i välfärdsområdenas och kommunernas samarbete ligger i främjandet av välfärd och hälsa, vilket minskar 
behovet av tjänster inom social- och hälsovård. Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för bland annat 
dagvård, undervisning, motion och kultur. 

 
Vägen till förverkligande av välfärdsområdesreformen har varit lång. Statsminister Marins regering publicerade 

5.6.2020 riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen, vilka låg som grund för fortsättningen av det förberedande 

arbetet som påbörjats av föregående regeringar. Riksdagen godkände de centrala lagarna för reformen av social- 

och hälsovård samt räddningsväsende (RSv 111/2021) och president Niinistö stadfäste dem 29.6.2021. Lagarna 

trädde i kraft successivt. Vissa bestämmelser trädde i kraft 1.3.2022 när de nya välfärdsområdesfullmäktige 

började sin verksamhet. Välfärdsområdena bildades genom lagstiftning som trädde i kraft 1.7.2021. 



 

Efter godkännande av lagstiftningen har en beredningsorganisation förberett en kontrollerad överföring av 
tjänster till Egentliga Finlands välfärdsområde. På grund av det mycket spridda utgångsläget i Egentliga Finland 
har man varit tvungna att rikta beredningsresurserna med tanke på överföringen av organiseringsansvaret till 
beredning av de mest kritiska frågorna. 
De första områdesvalen ordnades 23.1.2022 och utifrån dessa skapades organisationer för förtroendevalda i 
välfärdsområdena. På hösten 2022 har man upprättat den första budgeten och ekonomiplanen för verksamhet 
under organiseringsansvaret för år 2023–2025. Tiden för verkställande av reformen är kort och planeringen har till 
stora delar skett med bristfälliga uppgifter samtidigt som man har ordnat beredskap inför överföringen av 
organiseringsansvaret från och med 1.1.2023. 

 

NATIONELLA MÅL FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD 
 

Statsrådet fastställer vart fjärde år riksomfattande strategiska mål för att ordna likvärdig och kostnadseffektiv 
social- och hälsovård av hög kvalitet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av målen. Målen har 
nu upprättats för två år och i fortsättningen följer uppdateringen av dessa fyraårsperioderna i välfärdsområdenas 
fullmäktige. Målet är att statsrådet fattar beslut om målen vid månadsskiftet november-december. Elva mål har 
föreslagits 

 
1. Kvaliteten på tjänster förbättras 

a. Tjänsterna ordnas på likvärdigt sätt som säkrar rättigheter enligt lagen 
b. Funktionssäkerhet för tjänster förstärks speciellt på basnivå och integrationen ökar 
c. Tillgång till kompetent personal tryggas och faktorer i social-och hälsovårdssektorns 

dragningskraft och beständighet förstärks 
2. Kontrollerad ökning av kostnader 

a. Hållbarhet i offentlig ekonomi har beaktats i verksamheten 
b. Ökande kostnader dämpas i förhållande till ökningen av servicebehovet och fokus flyttas till 

förebyggande arbete 
c. Den nationella och regionala styrningen har ett effektivitetsbaserat fokus 

3. Social- och hälsovården är en fungerande del av samhället 
a. Det finns fungerande samarbetsstrukturer och verksamhetspraxis mellan välfärdsområdena och 

kommunerna samt andra aktörer 
b. Beredskapsplanering och beredskap verkställs med stöd av nationellt enhetliga grunder 
c. I verksamheten identifieras möjligheter till socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara 

åtgärder samt metoder att bekämpa klimatförändringar 
4. Betydelsen av kunskap och forskning ökar 

a. Forsknings- och utvecklingsverksamhet som anknyter till servicesystemet och tjänster inom 
primärvård och socialvård förstärks 

b. Datahantering och digitalisering på samarbetsområdets nivå stöder uppnåendet av 
mål och reformen av en kundorienterad verksamhet 

 

NATIONELLA STRATEGISKA MÅL FÖR RÄDDNINGSVÄSENDET 
 

Enligt lagen om ordnande av räddningsväsendet fastställer statsrådet vart fjärde år riksomfattande strategiska mål 
för räddningsväsendet. Målet är att de strategiska målen kommer till statsrådet för fastställande i november. 
Målen ska gälla när välfärdsområdenas verksamhet inleds 1.1.2023. 
I utkastet föreslås följande punkter som mål: 

 
1. Räddningsväsendets servicenivå förverkligas på ett likvärdigt sätt som är av hög kvalitet både 

riksomfattande och regionalt. 
2. Räddningsväsendets personalresurser är tillräckliga och personalen är kunnig och välmående. 



 

3. Förebyggande av olyckor inom räddningsväsendet har ordnats på ett riskbaserat sätt, 
enhetligt och genomslagskraftigt. 

4. Räddningsväsendet har en omedelbar förmåga att agera som planerat i alla säkerhetssituationer, 
och det bevaras som närtjänst för säkerhet. 

5. Räddningsväsendets regionala och riksomfattande beredskap möjliggör skyddet av befolkningen i 
alla förhållanden. 

6. Räddningsväsendets internationella verksamhet är aktivt och planmässigt samt kopplas till 
räddningsväsendets nationella strukturer. 

7. Räddningsväsendets investeringar stöder genomslaget i tjänsteproduktion. 
8. Riksomfattande planering, genomförande och utveckling av räddningsväsendets tjänster och 

uppgifter grundas på kunskapsledning och enhetlig informationshantering. 
9. Räddningsväsendet har ett tydligt förvaltnings- och styrningssystem. 

 
 

 

FASTSTÄLLANDE AV STATLIG FINANSIERING 
 

Välfärdsområdenas finansiering grundas till stora delar på statlig finansiering samt delvis på klient- och 
användningsavgifter. Finansieringsmekanismen för social- och hälsovården samt räddningsväsendet förändras 
betydligt i och med reformen från och med 1.1.2023. Välfärdsområdena är en del av planen för den offentliga 
ekonomin och statens ekonomistyrning. 
Tillräcklig finansiering av välfärdsområdena i förhållande till uppgifter som de har tilldelats bedöms som en del av 
planen för den offentliga ekonomin. I planen behandlas välfärdsområdenas uppgifter, skyldigheter och ekonomi 
samt statens ekonomiska åtaganden i fråga om välfärdsområdenas ekonomi. Planen för den offentliga ekonomin 
styr ministerierna i deras beredningar av lagstiftning och styrning som gäller välfärdsområdet. 

 
Finansieringen har allmän täckning och den fördelas till välfärdsområdena enligt kalkylerade kriterier. Allmän 
täckning innebär att välfärdsområdet kan självständigt besluta hur finansieringen används när man sköter sitt 
organiseringsansvar gällande tjänster. Statlig finansiering för varje budgetår på hela landets nivå grundas på det 
föregående årets kalkylerade kostnader för välfärdsområdena, vilka höjs enligt ökat servicebehov och höjd 
kostnadsnivå som bedöms årligen. Vid granskningen av finansieringen fäster man också vikt vid 
välfärdsområdenas eventuella nya uppgifter. Utöver detta kontrolleras nivån på välfärdsområdenas finansiering i 
efterhand, så att de kalkylerade kostnaderna inte avviker från de faktiska kostnaderna. 

 

Finansiering med allmän täckning fastställs till stora delar genom faktorer som beskriver servicebehovet och 
förhållanden i social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter. Dessutom fastställs en del av 
finansieringen enligt invånarunderlaget samt genom kriterier för främjande av välfärd och hälsa. 
Välfärdsområdet har rätt att få tilläggsfinansiering för att trygga tjänster inom social- och hälsovård samt 
räddningstjänster om nivån på beviljad finansiering annars skulle riskera organiseringen av dessa. 
Välfärdsområdena har inte beskattningsrätt när reformen träder i kraft. 

 
98 % av den statliga finansieringen riktas till social- och hälsovård och 2 % till räddningsväsendet. Enligt statens 
budgetproposition är finansieringen av välfärdsområdena år 2023 sammanlagt 22,5 md euro. 



 

 
 
 

274,5 miljoner euro i den statliga finansieringen år 2023 har reserverats för välfärdsområdenas nya uppgifter och 
den består av följande åligganden: 

 

 

Välfärdsområdenas nya/utvidgade uppgifter enligt TAE2023 euro 

Förverkligande av vårdgaranti 71 000 000 

Finansiering av minimidimensionering för vårdpersonal (0,7) 98 200 000 

Nationell strategi för psykisk hälsa 16 250 000 

Tillräckliga resurser i hemvård och utveckling av närståendevård 37 000 000 

Tjänster för barn och familjer samt fortsättning på programmet 4 000 000 

Utvidgning av eftervård inom barnskydd 12 000 000 

Minimidimensionering för personal inom barnskydd 4 200 000 

Förstärkning av elev- och studerandevård 8 600 000 

Helhetsreform av funktionshinderservice 23 000 000 

Avgiftsfrihet i handräckning till barnskydd och socialjour -332 000 

Social kreditering 600 000 

Totalt 274 518 000 

 

 
Finansieringssystemet omfattar en övergångsutjämning som stöd för övergången till statens behovsbaserade 
kalkylerade finansieringsmodell under övergångsperioden. Systemet jämnar ut skillnaden mellan kostnader 
som överförs från kommunerna och välfärdsområdets kalkylerade finansiering i övergångsskedet. I systemet 
finns definitioner för maximala ändringar av finansieringen årligen. Vid utgången av övergångsperioden år 2029 
görs en tills vidare permanent övergångsutjämning av finansieringen. 



 

ORGANISERING AV EGENTLIGA FINLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE 
 

Organisationsstrukturen i Egentliga Finlands välfärdsområde fastställdes 24.5.2022 när 
välfärdsområdesfullmäktige godkände andra fasen i förvaltningsstadgan. Utöver detta är man beredda att göra 
precisioner i förvaltningsstrukturen genom förvaltningsstadgan som uppdateras i slutet av år 2022. Man 
förbereder sig också att under år 2023 granska organisationen i inledningsfasen så att den motsvarar 
servicestrategin som upprättas. I och med detta börjar välfärdsområdet sannolikt med följande organisations- ja 
förvaltningsorgan: 

 

 

 

Personalorganisationen har uppdelats i sex resultatområden, varav Sjukhustjänster, Social- och 
hälsovårdstjänster, Tjänster för äldre och Räddningstjänster tar hand om produktionen av tjänster inom social- 
och hälsovård samt räddningsväsendet. Resultatområdena för koncerntjänster och ordnande betjänar 
verksamheten i hela välfärdsområdet och stöder verksamhetsförutsättningarna för produktionsmässiga 
resultatområden. 

 
Ungefär 23 000 arbetstagare övergår till välfärdsområdet från områdets kommuner och samkommuner. Den 
största yrkesgruppen är sjukskötare, som utgörs av knappt 5 000 personer. Den största personalgruppen, ca 8 500 
personer övergår från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Nästan 60 % av personalen har Åbo som arbetsort. 

 
Utöver det formella namnet för välfärdsområdet förberedde man också ett varumärke som skulle beskriva 
välfärdsområdets tjänster och verksamhet samt vara användarvänligt, fungera på två språk och passa för olika 
ändamål. Välfärdsområdesstyrelsen fastställde 21.6.2022 det finsk- och svenskspråkiga namnet Varha. 

 

LÄGESBILD FÖR EGENTLIGA FINLANDS BEFOLKNING, SERVICESYSTEM OCH SERVICEBEHOV I 
ÖVERGÅNGSSKEDET 

Egentliga Finlands välfärdsområde är det tredje största området efter Helsingfors och Birkaland. 
Befolkningsunderlaget är ca 483 500 och det koncentreras till trakterna i Åbo och Salo. Geografiskt är det ett 
kompakt område, men den rikliga skärgården medför tidsmässigt långa avstånd i vissa situationer. Invånarantalet 
förväntas öka 2,4 % före år 2040 och ökningen koncentreras till Åbotrakten. Invånarantalet minskar på många 
andra håll i området. Områdets födelsetal ligger under landets medelnivå. Andelen personer under 1 år samt 
75-åringar ligger en aning över landets medeltal och andelen 0–17-åringar under medeltalet. 



 

Den demografiska försörjningskvoten förväntas bli svagare fram till år 2040. Områdets svenskspråkiga andel av 
befolkningen (5,7 %) är en aning större än landets medelnivå. Andelen som talar annat än finska, svenska eller 
samiska som sitt modersmål är störst efter välfärdsområdena Vanda-Kervo, Helsingfors och Västra Nyland. 

Antalet arbetslösa i området ligger lite under landets medeltal. Andelen som får invalidpension vid nedsatt 
arbetsförmåga av den arbetsföra befolkningen är en aning större än landets genomsnitt. Det icke-
åldersstandardiserade sjuklighetsindexet är i området lägre än landets medelvärde. Lägesbilden för social- och 
hälsovårdstjänsternas framtid är enhetlig med den riksomfattande situationen: efterfrågan på tjänster väntas öka, 
befolkningen åldras, arbetskraften minskar och personalen pensioneras i ökande takt. 

 
Egentliga Finlands välfärdsområde börjar samordna administrationen av kundrelationer på basis av 28 olika 
organisatörers system och verksamhetsmodeller. Det finns 34 organisationer som överlåter verksamhet. På 
grund av landets mest spridda kund- och patientsystem är områdets förmåga att ta kontroll över kundrelationer 
som en helhet fortfarande bristfällig i övergångsskedet och genomförandet av nödvändigt ändringsarbete 
kommer att ta flera år. 
Överföringen till välfärdsområdet sker med det nuvarande breda servicenätet och det finns fortfarande mycket 
potential i utvecklingen av digitala tjänster. Det finns utmaningar i tillgången på arbetstagare, speciellt i fråga om 
hemvård, boendetjänster samt primärvård, men även den specialiserade sjukvården har på senare tid stött på 
problem i tillgång till kompetent personal. 

 
Av dem som väntade på mottagningstid till läkare inom primärvård i Egentliga Finland för ett icke-brådskande 
ärende (2022) fick under hälften (42 %) tid på närmottagning och över hälften (57 %) på fjärrmottagning inom sju 
dygn. Väntetiderna i både fysiska ärenden och ärenden på distans låg i Egentliga Finland nära landets medelnivå. För 
över hälften av dem som köade för en icke-brådskande mottagningstid till tandläkare (2021 oktober) hade 
väntetiden överskridit 21 dygn. Området hade (2021) en lite bättre situation än landets medelvärde vad gäller 
skolelevers tillgång till kurator och tillgången till skolhälsovårdare för studerande inom yrkesutbildning, men tillgången 
till skolhälsovårdare för 1:a och 2:a årets studerande i gymnasiet förverkligades lite sämre än landets medelnivå. 
Bortsett från störningar i psykisk hälsa och beteende har problem med rusmedel som orsak till besök hos läkare 
inom primärvård på öppenvårdens mottagning ökat i Egentliga Finland, och omfattningen är större än landets 
genomsnitt. Problem med den psykiska hälsan återspeglas också som en ökande efterfrågan på specialiserad 
sjukvård. 
Av dem som använde socialtjänster i Egentliga Finland fick 42 procent komma dit tillräckligt snabbt vid det 
senaste besöket vilket låg nära landets genomsnitt. Andelen som inte fick tillräckliga tjänster inom socialarbete 
var i Egentliga Finland landets största år 2020 (63 %). Andelen som inte fick tillräckliga tjänster inom hemvård och 
funktionshinderservice för äldre låg på landets medelnivå och inom tjänster för barnfamiljer något under 
genomsnittet. Coronapandemin har för sin del haft en betydande inverkan på tillgången till tjänster i området 
från och med våren 2020 och den ökade vårdskulden ökar efterfrågan på tjänster. 

 
Områdets servicebehov inom social- och hälsovård är 2 % större än genomsnittet i landet och på motsvarande sätt 
är utgifterna för social- och hälsovård i förhållande till servicebehovet 3 % lägre än genomsnittet i landet. 

 
För räddningstjänsternas del sker övergången till välfärdsområdet med räddningstjänster som redan organiseras 

regionalt. Egentliga Finlands räddningsverk har producerat räddningstjänsterna i områdets 27 kommuner i 

enlighet med beslutet om servicenivå 2021–2024 som fattats av regionala räddningsnämnden 12.11.2020 (75 §). 

Med de centrala indikatorerna för verksamheten enligt räddningsväsendets beslut om servicenivå följer man 

bland annat hur beredskapstiderna i den operativa räddningsverksamheten förverkligas (%) och den målinriktade 

realiseringen av lagstadgad brandsyn (%). Uppnåendet av funktionella målnivåer som beslutet av servicenivå har 

inte inneburit några betydande problem och man har kunnat genomföra de lagstadgade tjänsterna enligt 

målsättningen för dem. För att säkerställa kontinuiteten och tillgängligheten i räddningsväsendets produktion av 



 

tjänster i Egentliga Finlands välfärdsområde, följs från och med 1.1.2023 gällande beslut om servicenivå i enlighet 

med välfärdsområdesfullmäktiges beslut 23.11.2022 § 135. 

 

 
VÄLFÄRDSOMRÅDESSTRATEGI 

 

Välfärdsområdesstrategin regleras i lagen om välfärdsområden (611/2021). Strategin ska fästa vikt vid främjande 
av invånarnas välfärd i välfärdsområdets uppgiftsområde, strategiska riktlinjer som gäller organisering och 
produktion av tjänster, målsättning för tjänster, ägarpolitik, personalpolitik samt invånarnas möjligheter till 
deltagande och påverkan, vilka regleras i lagar som gäller välfärdsområdets uppgifter. I ett tvåspråkigt 
välfärdsområde ska strategin dessutom fästa vikt vid att de språkliga rättigheterna förverkligas i organisering och 
produktion av tjänster. Välfärdsområdet ska som en del av välfärdsområdesstrategin upprätta en servicestrategi 
för social- och hälsovården för planering och ledning av ekonomin och verksamheten (lag om ordnande av social- 
och hälsovård 612/2021). Räddningsväsendets beslut om servicenivå regleras dessutom i lagen om ordnande av 
räddningsväsendet (613/2021). 

 
Beredningen av strategin inleddes med en bakgrundsenkät i januari 2022 och en stor grupp intressentgrupper, 
politiska beslutsfattare och personal deltog i beredningen under året. Välfärdsområdesfullmäktige godkände 
strategin 21.9.2022. Strategin sammanfattas på följande sätt: Vi tryggar, förbättrar och räddar – välfärd 
tillsammans, varje dag. Vi är det vänligaste och mest verkningsfulla tvåspråkiga välfärdsområdet med universitet som 
uppskattas av professionella. Tillsammans med våra partner tryggar vi hälsa och välfärd för alla i Egentliga Finland, 
på två språk. 

 

STRATEGISKA MÅL FÖR ÅR 2023 
 

Välfärdsområdets mål för året har härletts från huvudpunkterna i strategin för Varha för verksamheten under de 
första tre åren. I bakgrunden har vikt även fästs vid SHM:s utkast till social- och hälsovårdsreformens 
riksomfattande mål samt inrikesministeriets utkast till riksomfattande mål för räddningssektorn. I förhandlingarna 
med resultatområdena har 2–3 mycket konkreta mål satts för varje resultatområde år 2023, totalt finns sexton 
sådana mål. Ett centralt mål är att skapa en servicestrategi och plan för servicenätet. 
En betydande del av de övriga målen för år 2023 består av planer för inledning av välfärdsområdets verksamhet, 
med syfte att ta över och harmonisera serviceproduktionen, snabb utveckling av ICT-helheten och 
informationshanteringen som stöd för utvecklingen av tjänster, gemenskap bland personalen samt 
arbetsgivarbilden. Ledningsgrupper och styrelsen följer upp minst var tredje månad hur målen förverkligas. Vad 
gäller år 2023 används som målindikatorer huvudsakligen enkla konstateranden om att planen enligt målet är 
färdigt, verksamheten har börjat osv., eftersom exakta numeriska målindikatorer inte är möjliga att definiera när 
utgångsläget inte har kartlagts och utvecklingsplanen inte har upprättats än. 



Strategiska mål för Varha år 2023 
 

Strategiskt mål 
2023–2025 

Åtgärd/-er 2023–2025 Centrala indikatorer Mål för år 2023 
Ansvarigt 
resultatområde 

1 Tillgången till tjänster 
och kontinuitet i 
vården tryggas inom 
öppenvård 

Öppenvården utvecklas enligt åtgärder i 
projektet Framtidens social- och hälsocentral 
och RRP2-projektet. Praxis som tryggar 
kontinuitet i vården samt modell för ledning av 
kontinuitet införs. 

Indikatorer för 
tillgång till vård. 
Kontinuitet i 
vården (COCI) 
kundrespons 

Tillgång till icke-brådskande vård 
förverkligas inom 14 dygn. 
Modell för kontinuitet i 
vården skapas före december 
2023. 

Social- och 
hälsovårdstjänster 

2 Konsultationer inom 
specialiserad sjukvård 
till en del av 
tjänsterna på basnivå 

Centrala konsultationsbehov på basnivå fastställs 
(specialområde och plats) och tillgången till 
konsultationer stärks på ett ändamålsenligt sätt i 
olika kanaler, som fysiska och digitala tjänster i 
enlighet med servicestrategin. 

Tillgången till 
konsultation inom 
specialiteter i social- 
och 
hälsovårdscentraler 
samt tillgängliga 
elektroniska 
konsultations-
verktyg. 

Centrala konsultationer inom en 
specialitet är tillgängliga i icke-
brådskande tjänster på social- 
och hälsovårdscentraler 

Sjukhustjänster 
Social- och 
hälsovårdstjänster 

3 Helheten av 
sjukhustjänster och 
optimering av 
kapaciteten på 
vårdavdelning inkl. 
hemsjukhus 

Hela vårdavdelningskapaciteten tas i bruk och 
innehållet i rehabiliterande processer 
harmoniseras. A n t a l e t  v å r d p l a t s e r  
o c h  d e r a s  r o l l  i  v å r d k e d j a n  
d e f i n i e r a s  s o m  e n  d e l  a v  
s e r v i c e s t r a t e g i n . 
Harmonisering av vårdavdelningsplatser, 
vårdplatser för äldre samt verksamheten på 
hemsjukhus samordnas. 

Indikatorsystem 
som upprättas 
separat, vilket 
beskriver 
funktionen i 
avdelningsvård 
med beaktande av 
vårdkedjor. 

ÅUCS/Sjukhustjänsterna tar ansvar 
för välfärdsområdets 
vårdavdelningsservice så att 
vårdkedjor och rehabilitering 
fungerar. Lägesbilden för 
vårdavdelningarnas totala 
belastning och 
verksamhetsprofiler är färdig 2023. 

Sjukhustjänster 
Tjänster för äldre 



 

 Strategiskt mål 
2023–2025 

Åtgärd/-er 2023–2025 Centrala indikatorer Mål för år 2023 
Ansvarigt 
resultatområde 

4 Familjecenter grundas 
för att producera 
tidigt stöd för barn, 
unga och familjer 

Regionala familjecenter grundas i enlighet med 
modell i Egentliga Finland, vilka omfattar 
rådgivning, studerandevård, familjerådgivning 
och psykologtjänster. 
Helheten kopplas smidigt till socialtjänster 
enligt socialvårdslagen och till barnskydd samt 
till ett nätverksmässigt arbete tillsammans med 
bildningstjänster, öppenvårdspediatrik, företag, 
organisationer, församlingen och FPA. 
Verksamhetsmodeller är bl.a. elektroniskt 
familjecenter och en fungerande mötesplats i 
varje område, t.ex. familjekafeteria. 

Förverkligad 
vårdgaranti. 
Befolkningstäckning 
för användning av det 
elektroniska 
familjecentrets 
produktion. 
Andel som sköts 
på distans. 

Regionala familjecenter har 
grundats och elektroniskt 
familjecenter har införts. 

Social- och 
hälsovårdstjänster 

5 Tillgången till 
mentalvårds- och 
missbrukarservice 
tryggas, likaså en 
tydlig nivåindelad 
vård samt processer 

Tillgången till och effekten av mentalvårds- och 
missbrukarservice i rätt tid utvecklas enligt 
åtgärder i projektet Framtidens social- och 
hälsocentral och RRP2-projektet. 
Nivåindelningen av vården görs tydligare 
inklusive tjänster med låg tröskel, och detta 
beskrivs som en del av servicestrategin. 

Projekt förverkligas. 
Funktionen i 
nivåindelad vård. 
Indikatorer för 
tillgång till 
vård. 

En utredning görs av 
mentalvårds- och 
missbrukarservice, där man 
bedömer bygginvesteringar i 
psykiatri och utvecklingen av 
processer i mentalvårdsservice. 
Tillgången till psykosociala 
behandlingsmetoder förbättras i 
tjänster på basnivå genom att 
utbilda personal inom social- 
och hälsovård i dessa metoder 
och erbjuda handledning i 
arbetet, så att en sakkunnig 
person stöder yrkesutbildad på 
basnivå. 
Digitala behandlingsmetoder 
införs, såsom verktyg för 
egenvård där klienten vårdar 
sig själv på en digital vårdstig, 
vid behov med stöd av 
sakkunnig. 

Social- och 
hälsovårds-
tjänster 
Åucs 
sjukhustjänster 



 

 Strategiskt mål 
2023–2025 

Åtgärd/-er 2023–2025 Centrala indikatorer Mål för år 2023 
Ansvarigt 

resultatområde 

6 Vård på institution 

avvecklas, hemvård 

och gemenskaps-

boende förstärks 

Avvecklingsplanen för vård på institution för äldre 

görs som en del av servicestrategin och arbetet i 

servicenätverk. Servicekriterierna och innehållen 

optimeras och elektroniska tjänster utnyttjas. 

Täckningsgraden för 
olika serviceformer för 
över 75-åringar. 
Omfattningen av 
användning av digitala 
tjänster. 

Täckningsgrader som satts som 

mål för olika serviceformer 

(närståendevård, regelbunden 

hemvård, gemenskapsboende, 

serviceboende dygnet runt, 

Tjänster för 

äldre 

    service på institution) definieras 
enligt det strategiska målet före 
30.9.2022. 

 

      

      

      

    Planen på utvidgade elektroniska 
fjärrtjänster som stöd för hemvård 
är färdig 

 

      

      

      

7 Servicestrategin och 
servicenätverket 
motsvarar 
servicebehovet och 
befolkningsutveck-
lingen i Egentliga 
Finland 

Servicenätverket och servicestrategin planeras Servicestrategin färdig 
och godkänd enligt 
tidsplan. 

Servicestrategin definierar 
målsättningen för social- och 
hälsovårdstjänster på lång sikt och 
ett kostnadseffektivt 
servicenätverk. 

Tjänster för 
ordnande 

  kunskapsbaserat och integrerande som ett 
samarbete med organiseringsservice, 
resultatområden inom tjänsteproduktion och 
beslutsfattare. 

   

      

  Organisationsstrukturen granskas så att den 
motsvarar servicestrategin. 

   

      

      



      

8 Rehabiliterande 
verksamhet vid 
bedömningsenhet för 
äldre utvidgas, så att 
de äldre omfattas av 
rätt service. 

En modell upprättas för rehabiliterande 
verksamhet vid bedömningsenhet för äldre 

Täckning och genomslag 
av användningen av 
rehabiliterande 
verksamhet vid 
bedömningsenhet 

Modell för rehabiliterande 
bedömningsenhet skapas och en 
tidsplan upprättas för införandet 
av den 

Tjänster för 
äldre 

  (hemvård och boende)    
  och en utvidgning av den som en del av 

servicestrategin. 
   

   (indikatorsystem som 
upprättas separat) 

  

      

      

      

      



 

 Strategiskt mål 
2023–2025 

Åtgärd/-er 2023–2025 Centrala indikatorer Mål för år 2023 
Ansvarigt 

resultatområde 

9 Uppbyggande av en 

ny slags offentlig 

arbetsgemenskap och 

en bra 

arbetsplats 

”Uppskattas av 

professionella” 

Ett strategiskt projekt upprättas, vars syfte är att 

utveckla välfärdsområdets dragningskraft och 

attraktion som arbetsgivare. Projektet täcker 

bl.a. personalprogram, utvecklingsprogram för 

chefspersoner samt gemenskap. Dragningskraften i 

social- och hälsovårdsbranschen utvecklas tillsammans 

med arbetstagare, sektorns läroanstalter och 

ministerier. 

Rekommendations-

index (ENPS) 

Upplevd kvalitet i 

praktik (CLES) 

Övriga indikatorer som 

preciseras med 

programmet. 

Gemenskapsprojektet 

genomförs och 

utvecklingsprogram för 

chefspersoner inleds. 

Attraktionsvärde för 

personalen identifieras. 

Mål för utbildningssamarbete 

definieras gällande 

Soteakademin och Hälsocampus 

Åbo. 

Koncern- 

tjänster 

10 Uppbyggande av 

IT-helhet, s.k. 

grund 

Planer upprättas för att minska 

patientdatasystem (konsolidering) från nuvarande 

över 40 samt digitala lösningar utgående från 

projekten Framtidens social- och hälsocentral 

och RRP2. 

Klient-/patientdatasystem inom socialvård och 

primärvård konkurrensutsätts. IT-planen 

preciseras i och med beredningen av 

servicestrategin. 

Definition av IT-

målsättning och 

upprättande av plan 

för genomförande. 

Genomförande av 

konkurrensutsättningar 

och inledning av 

projekt. 

Samordningen av klient- och 

patientdatasystem fortskrider så 

att det högst skulle finnas tio 

samordnade system (för 

närvarande över 40). Nya digitala 

verktyg, modeller för 

klienthandledning och 

klientrespons (NPS) införs. 

Koncern- 

tjänster 

11 För 

koncerntjänster 

skapas en tydlig 

serviceuppgift och 

ett 

kostnadseffektivt 

genomförande 

Koncerntjänsternas service för 

resultatområdena samt processerna i 

anknytning till detta definieras tydligt i 

koncerntjänsternas egen servicestrategi. 

Bedömning av 

funktionen i 

koncerntjänsternas 

verktyg. 

NPS som ges av 

ansvarspersoner inom 

verksamhet och 

ekonomi. 

Fungerande koncerntjänster 

har ordnats i hela 

välfärdsområdet. 

Koncerntjänsternas NPS-

värde för verksamheten 

minst 30 

Koncern- 

tjänster 



 
 Strategiskt mål 

2023–2025 
Åtgärd/-er 2023–2025 Centrala indikatorer Mål för år 2023 Ansvarigt 

resultatområde 

12 Skapande och 

införande av 

informationsunder-

lag för 

kunskapsledning i 

välfärdsområdet 

Sekundär användning av information i social- och 

hälsovård (för ändamål inom utveckling och 

forskning) främjas genom att skapa en enhetlig 

databas. På så sätt möjliggörs svar på lagstadgat 

informationsinnehåll på miniminivå, inledning av 

kunskapsledning i Varha samt vetenskaplig 

forskning. 

Ledningens uppfattningar och rapporteringar 

produceras genom att utnyttja 

begreppsmodeller som är enhetliga för hela 

landet samt egen informationsbas för 

indikatorsystem. 

Forskningsverksamhet främjas med hjälp av en 

egen reviderad datasäker användningsmiljö i 

området. 

Användbarhet för 

indikatordatabas. 

Status för 

förvaltningsmodell för 

VFO:s databas och avtal 

som anknyter till den. 

Dokumenteringsut-

bildning som erbjuds 

arbetstagare. 

Nationella informationsinnehåll 

på miniminivå och basindikatorer 

för uppföljning av verksamhet 

och ekonomi upprättas och 

införs huvudsakligen (80 %). 

Tjänster för 

ordnande 

13 Organisering av 

strategisk 

upphandling och 

uppnående av 

kostnadsbesparingar 

Verksamhet och processer i strategisk 

upphandling organiseras att stödja verkningsfull 

och kostnadseffektiv upphandling i Varha. Detta 

förutsätter även ett ökat långsiktigt kunnande om 

upphandling. 

Funktion och 

ekonomisk effekt i 

processer inom 

strategisk 

upphandling 

Det strategiska 

upphandlingsväsendet 

organiseras och inrättas. Det 

första skedet i ökad kunskap, 

s.k. kategoriupphandling 

organiseras och juridiska 

stödtjänster för upphandling 

säkerställs. 

Tjänster för 

ordnande 



 

 Strategiskt mål 
2023–2025 

Åtgärd/-er 2023–2025 Centrala indikatorer Mål för år 2023 Ansvarigt 

resultatområde 

14 Räddningsväsen-

dets beslut om 

servicenivå 

Beslut om servicenivå 2024–2026 bereds 

informationsbaserat och integrerande med 

beaktande av inrikesministeriets strategiska mål samt 

gällande beslut om servicenivå i samarbete med 

organiseringstjänster. 

Färdigt beslut om 

servicenivå och 

godkännande enligt 

tidsplan. 

Räddningstjänsternas beslut om 

servicenivå blir färdigt senast i 

december 2023 för att behandlas av 

fullmäktige 

Räddnings-

tjänster 

15 Samordning av 

civilberedskap och 

beredskap i 

välfärdsområdet 

För välfärdsområdet upprättas en gemensam 

verksamhetsmodell för ansvar inom 

civilberedskap och beredskap tillsammans med 

andra resultatområden, och denna modell 

tilldelas resurser. Verksamhetsmodellen 

beaktar också behov i samarbetsområdet. 

Gemensam 

verksamhets-

modell för 

välfärdsområdet. 

Varhas allmänna 

beredskapsplan samt 

branschspecifika 

beredskapsplaner har 

upprättats. 

Räddnings-

tjänster, 

Tjänster för 

ordnande och 

andra 

resultatområ

den 

16 Mer effektiv 

fördelning av 

verksamheten i 

välfärdsområdets 

förstavårdsservice 

I utvecklingen av Varhas förstavårdstjänster 

beaktas andra tjänster i området som ges 

hemma. Genom åtgärderna strävar man efter att 

s.k. onödiga uppdrag i förstavården minskar och 

patienterna kan hänvisas till de tjänster som har mer 

effekt i situationerna i fråga. 

Andel onödiga besök i 

förstavården (X-5 kod) 

av alla besök. 

En plan upprättas för 

kostnadseffektiva och 

genomslagskraftiga 

produktionsmetoder inom 

förstavården som en del av 

servicestrategin. 

ÅUCS 

Sjukhustjänst

er i 

samarbete 

med 

räddningstjän

sterna 

 

En detaljerad projektuppföljning kommer att göras av varje åtgärd år 2023, där åtgärder och mål samt tidsplaner och ansvarspersoner för dessa 
preciseras mer detaljerat. 



 

VÄLFÄRDSOMRÅDESKONCERN 
 

Genom införandet av lagstiftning som gäller reformen överförs bolagsinnehav till välfärdsområdet från 
kommuner och samkommuner. Välfärdsområdesfullmäktige behandlade bolagsinnehav som överförs som en del 
av kommunernas och samkommunernas utredningar. När budgeten upprättas ligger vissa fördelningar av 
bolagsinnehav fortfarande under behandling och i en separat avtalsberedning, men dessa har ingen väsentlig betydelse 
för koncernen som skapas för välfärdsområdet. 

 

Koncernstrukturen som bildas blir liten. Dotterbolag utgörs av Västkustens Arbetshälsa Ab, Kvarnhemmet Ab, Oy 
Vasso Ab och möjligen Lamminniemen hyvinvointikeskus Oy. Dessutom hör TYKSin koulutus- ja vapaa-
ajanviettokeskuksen säätiö samt TYKSin koulutus- ja tutkimussäätiö till koncernen. 

 
Välfärdsområdesstyrelsens koncernsektion har förberett funktionella och ekonomiska mål för dottersamfund för år 
2023 vad gäller innehav som välfärdsområdesfullmäktige har fastställt. 



 

Mål för dottersamfund år 2023 
 

 
Koncernbolag Näringsgren 

Centrala 
indikatorer 

Mål för år 2023 
(koncernsektion 16.11.2022) 

1 Västkustens 
Arbetshälsa 
Ab 

Bolaget producerar tjänster inom 
arbetshälsa för sina ägare i 
området Egentliga Finland och 
Satakunta. 

Genomförd/icke-
genomförd 

Räkenskapsårets resultat är 
positivt. 
Kontrollerat övertagande av 
funktionella förändringar 
som beror på 
välfärdsområdesreformen, 
så att kvalitet, tillgång och 
funktionssäkerhet i 
tjänsterna förverkligas. 

2 Oy Vasso Ab Bolaget producerar och förmedlar 
utvecklings-, utbildnings- och 
konsulttjänster inom socialsektorn 
samt bedriver forsknings-, 
utvecklings- och 
försöksverksamhet inom 
socialsektorn i första hand i 
Egentliga Finlands landskap samt 
producerar social- och 
patientombudsmannens tjänster 
och tjänster av juridisk expert inom 
barnskydd. 

Genomförd/icke-
genomförd 

Bolagets roll i 
socialsektorns 
utvecklingsverksamhet och 
produktionen av 
sakkunnigtjänster har 
samordnats med 
välfärdsområdets FUUI-
verksamhet (Forskning, 
utbildning, utveckling, 
innovationsverksamhet) 
samt med 
serviceproduktion. 
Räkenskapsårets resultat 
är positivt. 

3 Kvarnhemmet 
Ab 

Bolaget producerar serviceboende 
med heldygnsomsorg. 

Genomförd/icke-
genomförd 

Räkenskapsårets resultat är 
positivt. 
Priserna på service är 
konkurrenskraftiga. Bolaget 
följer kvalitetskriterier i sin 
serviceproduktion, vilka 
välfärdsområdet har fastställt för 
sin egen verksamhet. 

 
 

RISKBEDÖMNING OCH -HANTERINGSÅTGÄRDER 
 

Budgeten 2023 innehåller flera risker varav de mest väsentliga är bristen på nödvändiga uppgifter om 
utgångsläget. Räkenskapsåret 2023 kommer att vara ett icke-typiskt s.k. år för övertagande, under vilket 
strukturer säkras, ledningssystemet utvecklas och åtgärder inleds mot bättre och mer kostnadseffektiva social- 
och hälsovårdstjänster. Budgeten betonar betydelsen av strategiska åtgärder (16 st.). Dessa åtgärder har valts 
utgående från THL:s statistik som samarbete mellan sakkunniga, flera projekt samt styrelsen. Åtgärderna bildar 
projekt och de följs separat i styrelsen. 

 
Risker med övertagande 
Det finns betydande risker för en ostörd inledning av välfärdsområdets verksamhet. Egentliga Finlands 
välfärdsområde har i utgångsläget varit ett s.k. splittrat välfärdsområde där det exempelvis har funnits 47 olika 
versioner av APTJ-system. När reformen börjar sjunker antalet till ca 15 versioner. Denna förändring är riskfylld 



 

både tekniskt och funktionellt när den genomförs i så snabb takt. I praktiken finns dock inget alternativt sätt att 
genomföra det, eftersom kopplingar görs mellan dessa system och till exempel sociala förmåner och faktureringssystem. 

 

De största riskerna finns sannolikt i de funktionella utmaningarna. Personalen måste få tillgång till nya lösenord 
för att kunna lära sig och använda nya versioner av patient/klientdatasystem och andra system. I Egentliga 
Finlands välfärdsområde används ungefär 1600 olika program vars distribution till rätt användare samt skapande 
och införande av behörigheter också är mycket krävande. Den tekniska nätmiljön kommer delvis att finnas kvar i 
kommunernas befintliga nätverk upp till ett halvår under år 2023. Den mest betydande utmaningen i detta 
utgörs av nätuppkopplingar som öppnas i brandväggar och verksamhet samtidigt i två olika enhets- och 
nätmiljöer under övergångstiden. 

 
Dessa risker har man strävat efter att minska på följande sätt: 

1. veckovis projektuppföljning som intensifieras till dagsspecifik uppföljning i början av 
december 2022 
2. tätt samarbete med 2M-IT som har erfarenhet från motsvarande överföring i Österbotten 
förra året 
3. tätt samarbete med ICT-aktörer i kommunerna genom samarbetsavtal 
4. aktivering och uppföljning av användarnamn tillsammans med kommunikation 
5. användarutbildningar huvudsakligen på initiativ av administratörer och ansvariga användare 
och med olika anvisningar samt videor 
6. Införandet av många icke-kritiska funktioner samt samordnandet av dessa har flyttats till år 
2023 och vidareutvecklingen av dem sker under ett flertal kommande år. 

 

Personalrisker 
Vi håller på att genomföra en enorm fusion, personalen i 34 kommuner eller samkommuner övergår till en ny 
organisation och samtidigt förändras även organisationsstrukturen betydligt. Detta innebär många 
personalrisker. Kännedom om områdenas speciella karaktär kan försvinna och försvåra ändringsprocessen. 
Engagemanget i den nya organisationen kommer inte automatiskt, utan förutsätter aktiv kommunikation i olika 
skeden av förändringen. Förändringar riktas till alla arbetstagare, fast de dock betonas i helt nya funktioner eller 
sektioner där välfärdsområdets organisationsstruktur grupperar verksamheten på ett annat sätt. När relationerna 
chef-underordnad förändras känner personalen inte nödvändigtvis sina chefer eller cheferna sina underordnade. 
Risken för byte av arbetsplats ökar om välfärdsområdets värden och/eller verksamhetskultur inte anses vara 
godtagbara för arbetstagaren. Dessutom ska man uppmärksamma att när personalen söker sig till andra 
uppgifter inom en organisation, medför det ett behov av att granska personalens placering tillsammans och som 
en helhet, över gränserna mellan resultatområden i organisationen. 
I övergångsskedet är överbelastning av chefer en betydande risk, särskilt om personaladministrativa (HR-) processer 
inte stöder förändring och funktionen i daglig ledning. Tolerans för osäkerhet krävs även av personalen medan 
praxis i den nya organisationen håller på att skapas. 

 
Dessa risker har man försökt minska på följande sätt: 
 

1. Personalens ställning är starkt med i strategin och ett huvudprojekt för år 2023 är att skapa en 

gemenskap i varha-anda och att öka uppskattningen av hela branschen 

2. En regional organisation vars syfte är att säkerställa en trygg övergång och överföring av lokal 

kunskap till den nya linjeorganisationen. Med hjälp av regionalitet strävar man också efter att 

driva igenom reformen mer kontrollerat, eftersom det i utgångsläget finns betydande skillnader i 

verksamhetssätt inom välfärdsområdet, beroende på det splittrade utgångsläget. Harmoniserade 

verksamhetssätt innebär också förändringar i personalens arbetssätt, inte enbart i invånarnas tjänster. 



 

Den regionala organisationen avser inte organiserings- eller produktionsområden och dess 

ändamålsenlighet kommer att bedömas på nytt under år 2023. 

3. Satsningar på chefs- och personalkommunikation 

4. Tydligt fokus i åtgärder och fastställande av prioriteringar samt säkerställande av tydliga ansvar 

och roller. 

5. Skapande av en direkt, öppen och vänlig samtalskultur med såväl politiska beslutsfattare som 

personal. Syftet är att öka förståelsen för en stor förändring som framskrider successivt. Det första 

skedet är en trygg övergång, andra skedet är övertagande och det tredje skedet är verksamhet 

enligt den nya strategin och servicestrategin. Samtidigt bygger vi både en ny slags kultur och ett 

nytt ledningssystem. 

6. Löneutbetalning sker genom sjukvårdsdistrikets system som fungerar bra, så några systemrisker 

finns inte. Den största risken gäller förmedlingen av ändrade löneuppgifter till välfärdsområdet. 

Denna risk minskas genom kontinuerligt samarbete med kommunerna. 

 

Funktionella risker 
De funktionella riskerna gäller ekvationen vårdskuld och tillgången till personal. Vårdskuld förekommer särskilt 
inom mentalvårdstjänster och brist på skötare särskilt i vårdpersonalens treskiftsarbete samt i vissa andra 
grupper av specialyrken. Ä v e n  o m  p e r s o n a l b r i s t  f ö r e k o m m e r  i n o m  a l l a  v å r a  s e k t o r e r ,  
b e t o n a s  b e l a s t n i n g e n  a v  d e n  s ä r s k i l t  i n o m  s p e c i a l i s e r a d  s j u k v å r d ,  d ä r  
p a t i e n t e r n a  p l a c e r a s  n ä r  a n d r a  v å r d p l a t s e r  f y l l s .  R i s k e n  i  k o n t i n u e r l i g  v å r d  
o c h  t i l l g å n g e n  t i l l  t j ä n s t e r  p å  b a s n i v å  i  s o c i a l -  o c h  v ä l f ä r d s c e n t r a l e r  g ä l l e r  
f ö r m å g a n  a t t  b e t j ä n a  o c h  t a  e m o t  k l i e n t e r  o c h  p a t i e n t e r ,  s å  a t t  k ö e r n a  i n t e  
h a m n a r  i  s a m j o u r e n  p å  e t t  i c k e  ä n d a m å l s e n l i g t  s ä t t . Problem med tillgång till personal i 
kombination med krav i personaldimensionering utgör å andra sidan risk för att man måste reducera funktioner 
eller avstå från att fylla platser. Likväl har de funktionella riskerna i socialtjänster även samband med 
personalrisker vilka för sin del försvårar produktionen av tjänster. 

 
 

Dessa risker har man försökt minska på följande sätt: 
1. organisering av vårdavdelningar på basnivå tillsammans med Åucs sjukhustjänster och 

optimering av helhetskapaciteten inkl. hemsjukhus 

2. Utveckling och utvidgning av bedömningsmodellen i service för äldre och därmed utveckling 

av vård på s.k. rätt nivå för äldre 

3. satsningar på tillgång och kontinuitet i vård på social- och hälsovårdscentraler 

4. omfattande utredning av mentalvårdstjänster och ökning av tjänster på basnivå, bl.a. 

digitala tjänster 

 

Ekonomiska risker 
De ekonomiska riskerna gäller osäkerhet. Uppgifter om utgångsläget där man har använt kommunernas bokslut 
2021 och budget 2022 är osäkra. Osäkerheten i uppgifterna kommer att ersättas med en s.k. engångsersättning vars 
omfattning ännu inte är känd och som kräver en ändring av finansieringslagen. Dessutom finns ännu inget beslut om 
den tilläggsfinansiering som upprätthållande av universitetssjukhus förutsätter. Finansieringslagens mekanism för 
ersättning av förändringar som överstiger index är långsam; dessa kommer att ersättas först med ett–två års 
fördröjning. Den osäkra utvecklingen av finansieringen försvårar hanteringen av ekonomin. 

 

Nivån på inflationen i kombination med ökade personalkostnader år 2023 för med sig en betydande ekonomisk risk i 
verksamheten, vilket har visat sig som privata serviceproducenters krav på mycket stora prishöjningar. 
Den första budgeten som visar ett underskott i kombination med skulden i semesterlöner utgör också en 



finansiell risk. Vid implementeringen av reformen får välfärdsområdet undantagsvis inte ersättning för 
semesterlöneskuld för överförd personal av kommuner och samkommuner som överlåter personal, utan man har 
strävat efter att korrigera finansieringen på nationell nivå mellan kommuner och välfärdsområden. Skapandet av 
uppföljningsuppgifter om verksamheten kräver enormt mycket arbete och organisering, så att ledningen av 
välfärdsområdet har tillgång till nödvändiga styruppgifter för ekonomin. 

 

Dessa risker har man försökt minska på följande sätt: 
 

1. koncentration på övertagande av verksamhet och beredskap för uppdatering av budget 

2023 samt användningsplaner när ändringar i uppföljningsuppgifter och finansieringslagen 

har preciserats senast 30.6.2023. 

2. ekonomin balanseras under ekonomiplanens period 2023–2025 i enlighet med den 

uppdaterade budgeten 2023 och en separat plan för åtgärder 

3. utveckling av kunnande och resurser i upphandlingsväsendet som en del av uppbyggandet av 
organisationen 

4. en separat kreditgräns har förberetts för kortvariga finansieringsbehov genom beslut av 
välfärdsområdesfullmäktige 

 

Risker i beredskap 
Överföringen av ansvar från kommuner och samkommuner till välfärdsområdet medför en risk särskilt med tanke 
på säkerställande av kontinuitet i funktioner. Även överföring av ansvar när förvaltningsstadgan ändras medför 
samtidigt avbrott i kontinuitet. Risker i samband med den allmänna geopolitiska situationen, bl.a. vad gäller 
elavbrott och cybersäkerhet har identifierats. Verksamhet som riskerar ordningen i samhället, spridning av 
desinformation i syfte att skada samt riktade trakasserier är också identifierade risker. 

 

Dessa risker har man försökt minska på följande sätt: 
1. För social- och hälsovårdens del utnyttjas under övergångsperioden beredskapsplaner 

som upprättats av kommunerna samt anknytande åtgärdskort vid störningar. 

2. Planer har uppdaterats, vilka är betydelsefulla med tanke på överföringen av räddningsverket 

och sjukvårdsdistriktet till välfärdsområdet 

3. Prestationsförmågan (24/7) i räddningsverkets läges- och ledningscentraltjänster har tryggats för 

övergångsperiodens del. 

4. Sjukvårdsdistriktet har aktivt främjat beredskapscenterprojektet för social- och hälsovård 

som krävs av den nya lagen. Bredskapscentrets uppgift är att också koordinera beredskap i 

samarbetsområdet 

5. En aktiv dialog förs med kommunerna angående fenomen gällande säkerhet och man ökar 

samarbetet för att utveckla den regionala beredskapen till att motsvara säkerhetsrisker som riktas 

till verksamhetsmiljön. För ledningen i välfärdsområdet och kommunerna anordnas ett separat 

säkerhetsseminarium 9.12.2022. 

6. Samarbetet i välfärdsområdets cyber- och datasäkerhet med 2M-IT Oy har ökat. 

7. Utbildning i medie- och kriskommunikation för informationspåverkan har anordnats för 

välfärdsområdets högsta ledning. Anvisningar för välfärdsområdets kriskommunikation upprättas. 

8. Man förlitar sig på befintliga reservsystem i kontinuiteten i el- och värmeproduktion för fastigheter 

som omfattas av välfärdsområdets servicenät. Strävan är att en störningsfri verksamhet i servicenätet 

kan säkerställas även vid störningar och exceptionella förhållanden. 



 

RESULTATRÄKNINGSDEL 
 

Budgetens struktur och beredningsprocess 
 

Enligt lagen om välfärdsområden 115 § ska välfärdsområdesfullmäktige före slutet av varje år godkänna en budget 
för kommande kalenderår för välfärdsområdet, där man beaktar ansvar och åligganden i 
välfärdsområdeskoncernens ekonomi. I samband med godkännandet av budgeten ska välfärdsområdesfullmäktige 
också godkänna ekonomiplanen för minst tre år. Budgetåret är det första året i ekonomiplanen. 

 
Budgeten ska fästa vikt vid nationella mål för välfärdsområdet som satts upp av social- och hälsovårdsministeriet 

samt inrikesministeriet. 

Ekonomiplanen ska upprättas så att den är i balans eller har överskott senast vid utgången av det andra året efter 

budgetåret. Därmed ska ekonomiplanen 2023–2025 vara i balans eller ha överskott senast vid utgången av planens 

år 2025. 

Budgeten och ekonomiplanen innehåller allmänna motiveringar, driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt 

investerings- och finansieringsdel. Driftsekonomidelarna upprättas på resultatområdesnivå. Anslag och beräknad 

inkomst som uppgifter och verksamhet förutsätter ska inkluderas i budgeten och verksamheten ska följa budgeten. 

Dessutom tillämpas vad som sägs i lagen om välfärdsområden på bokföring och bokslut, bokföringslagen. 

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner ger anvisningar och utlåtanden om tillämpning av 

bestämmelser i bokföringslagen, statsrådets förordning om uppgifter i bokslut samt lagen om välfärdsområden 

gällande bokföring, bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse. 

Välfärdssamfundens resultaträkning upprättas enligt anvisningar av bokföringsnämndens sektion för 

välfärdsområden och kommuner. Avvikande från det normala saknas jämförelseuppgift från föregående år i 

resultaträkningsdelen för år 2023, eftersom sådan inte finns det första verksamhetsåret. Syftet med resultaträkning 

är att visa om den interna finansieringen genom intäkter och statlig finansiering är tillräcklig för att täcka utgifter 

som orsakats av produktion av tjänster. 

Budgetprocessen har behandlats i välfärdsområdesstyrelsen vid olika sammanträden under år 2022. Processen och 
dess principer behandlades första gången 3.5.2022 § 66, budgetramen samt anvisningar för upprättande av budget 
31.5.2022 § 101. Dessutom har välfärdsområdesstyrelsen behandlat budgeten och principerna för upprättandet av 
den vid två seminarier 6.9.2022 samt 13.10.2022. 

 

Utgångsläget för beredningen är upprättandet av en realistisk budget och balans i ekonomin eftersträvas under 
ekonomiplanperioden när utmaningen med att uppnå balans i ekonomin år 2023 har blivit uppenbar genom mer 
information. 

 
Det faktiska förslaget till budget samt ekonomiplanen för perioden 2023–2025 behandlas i välfärdsområdesstyrelsen 
29.11.2022 och i fullmäktige 13.12.2022. 

 
Användningsplaner 

 

Efter godkännande av fullmäktige preciseras budgeten genom att upprätta användningsplaner. 
Användningsplanerna upprättas i enlighet med organisationen som fastställts för välfärdsområdet och inom ramarna för 
resultatområdesspecifika och förpliktande nivåer för olika nivåer i serviceområdet. Användningsplanerna fastställs 
på sätt som bestäms i förvaltningsstadgan. 



 

Grunder för upprättande av budget 
 

Som grundläggande information för planeringen har använts realiserade bokslutsuppgifter år 2021 om 
verksamhet i kommuner och samkommuner som övergår till välfärdsområdet, vilka har överförts till 
organisationsstrukturen som har fastställts för välfärdsområdet från och med 1.1.2023. Vid bedömningen av 
siffrorna för år 2023 har man också beaktat uppgifter om utvecklingen av ekonomin under pågående år, vilka 
rapporterats av kommuner och samkommuner, så att underlaget för kostnader som överförs motsvarar så exakt 
som möjligt verksamheten som överförs när välfärdsområdets organiseringsansvar börjar. 

 

Kostnadseffekter av välfärdsområdets kollektivavtal har inkluderats i förändringarna i kostnadsnivån för år 2023 
och bedömningar har gjorts av förändringar i kostnadsnivåer för andra poster. Dessutom inkluderar förslaget nya 
eller utvidgade uppgifter som kommer till välfärdsområdet så att de motsvarar den beräknade finansieringen samt 
uppskattningar av obligatoriska ändringskostnader som fortsätter år 2023 och tillgänglig finansiering för detta. I detta 
skede av beredningen har inga separata mål för produktion eller effektivering ställts för verksamheten för år 2023. 

 
När välfärdsområdets verksamhet börjar riktas ändringskostnader av både engångskaraktär och permanent 
karaktär till verksamheten. Man strävar efter att täcka ändringskostnader både genom fastställningsgrunder i den 
statliga finansieringen och med separat ändringsfinansiering. 

 

När föredragningslistan upprättas finns inget faktiskt finansieringsbeslut av staten tillgängligt. VFO-index i 
enlighet med statens budgetproposition, som beskriver förändringar i kostnadsnivå och som används i 
finansieringen av välfärdsområden ser ut att bli lägre än den sannolika utvecklingen enligt nuvarande uppgifter. 
Därmed motsvarar inte den föreslagna finansieringen till välfärdsområdena till fullo omfattningen av kostnader 
och förändringar i budgetårets kostnadsnivåer som överförs. När man dessutom beaktar att kommunernas 
budgetuppgifter för år 2022 inverkar på fastställandet av den statliga finansieringen, vilka håller på att överskridas 
enligt rapporterade uppgifter, finns ett uppenbart underskott i förhållande till kostnadsunderlaget för verksamhet 
som överförs. Av ovannämnda skäl har budgetförslaget för år 2023 ett underskott. 

 
Tilläggsfinansiering för välfärdsområdet 

 
Om nivån på finansiering som beviljas av staten riskerar organiseringen av tillräckliga tjänster inom social- och 
hälsovård eller räddningsväsendet, har välfärdsområdet möjlighet till tilläggsfinansiering. Ett eventuellt behov av 
tilläggsfinansiering beviljas genom tilläggsanslag som införs i statens budget och alltid förutsätter en 
beredningsgrupp som tillsätts av finansministeriet under vars ledning förutsättningarna för tilläggsfinansiering 
utreds. Välfärdsområdet kan inte självständigt överskrida kostnader som motsvarar finansieringen och 
skyldigheten att balansera ekonomin är striktare än i den kommunala sektorn. 



 

Budgetens bindande karaktär 
 

Den bindande karaktären i ekonomiska mål i budgeten för år 2023 föreslås sättas för styrelsen gentemot 
fullmäktige. 
Den bindande nivån definieras som räkenskapsårets över-/underskott samt som investeringsutgifter. 

 

 
Bindande nivå, € 

Räkenskapsårets överskott 
(underskott) 

-98 581 300 

Investeringsutgifter totalt 86 333 000 

 
 

Styrelsen svarar för den månatliga uppföljningen av budgeten. Dessutom upprättas delårsgranskningar vart fjärde 
år. Välfärdsområdesfullmäktige fastställer redovisningsansvariga tjänstemän. Den redovisningsansvariga 
tjänstemannen har ansvar för en ändamålsenlig organisering av den interna övervakningen och riskhanteringen i 
verksamheten som hen leder, ett kontinuerligt underhåll av dem samt för resultaten. 

 

För resultatområdena har de bindande nivåerna beskrivits i delen resultatområdesspecifik budget 2023. 



 

Innehåll i budgetförslag 
 

BUDGETFÖRSLAG ÅR 2023 OCH PLANÅR 

 
Välfärdsområdet totalt 

Budgetförslag 

2023 

Milj. € 

Plan 2024 

 
Milj. € 

Plan 2025 

 
Milj. € 

 

Verksamhetsintäkter 

Försäljningsintäkter 

 
132,0 

 
134,3 

 
137,8 

Avgiftsintäkter 144,1 146,3 147,0 

Understöd och bidrag 52,5 16,4 16,6 

Övriga verksamhetsintäkter 31,4 31,7 32,1 

Verksamhetsintäkter totalt 360,0 328,7 333,4 

 
Tillverkning för eget bruk 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Verksamhetskostnader 

Löner och arvoden 

 

973,5 

 

989,2 

 

1020,4 

Lönebikostnader 241,4 247,0 254,7 

Personalkostnader totalt 1214,9 1236,2 1275,1 

Köp av tjänster 697,8 673,6 670,4 

Material, förnödenheter och 

varor 

234,0 236,2 238,4 

Understöd 60,4 61,4 61,4 

Övriga verksamhetskostnader 129,1 125,9 121,5 

Verksamhetskostnader totalt 2336,2 2333,3 2366,9 

 
Verksamhetsbidrag 

 
-1976,1 

 
-2004,6 

 
-2033,4 

Statlig finansiering 1931,7 2068,3 2190,3 

Intäkter+/kostnader- vid 
nettofinansiering 

-5,9 -6,3 -6,5 

 
Årsbidrag 

 
-50,4 

 
57,4 

 
150,4 

Avskrivningar och 
nedskrivningar 

48,2 53,2 56,0 

 
Räkenskapsperiodens 
överskott (underskott) 

 
-98,6 

 
4,2 

 
94,4 

 
Kumulativt underskott 

 
-98,6 

 
-94,4 

 
0,0 

 
År 2023 förväntas försäljningsintäkterna uppgå till 132,0 milj. euro, varav huvuddelen bildas av försäljning av 
tjänster inom specialiserad sjukvård till andra välfärdsområden och ersättningar av andra betalare, såsom 
försäkringsbolag. Avgiftsintäkter är klientavgifter som de som använder tjänsterna betalar enligt användning. 



 

Grunderna för klientavgifter regleras separat i lag eller förordningar och de grundas på taxor som 
välfärdsområdesfullmäktige fastställt. Understöd och bidrag utgörs huvudsakligen av ICT-ändringsfinansiering 
som beviljats för beredningen av ändringsskedet, av allmän beredningsfinansiering samt av projektfinansieringen 
Framtidens social- och hälsocentral. Övriga verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av hyresintäkter. 

 

Verksamhetsintäkterna för budgetåret 2023 uppgår till 2 336,2 milj. euro. Tabellen nedan beskriver de relativa 
andelarna i kostnadsstrukturen. 

 
Verksamhetskostnader Euro % 

Löner och arvoden 973 517 000 41,7 % 

Lönebikostnader 241 384 300 10,3 % 

Personalkostnader totalt 1 214 901 300 52,0 % 

Köp av tjänster 697 815 000 29,9 % 

Material, förnödenheter, varor 234 034 000 10,0 % 

Understöd 60 356 000 2,6 % 

Övriga verksamhetskostnader 129 052 000 5,5 % 

Verksamhetskostnader totalt 2 336 158 300 100,0 % 

 
Lönekostnaderna i budgeten är totalt 973,5 miljoner euro. Kostnadseffekten av arbetsmarknadslösningen år 2023 
ökar lönekostnaderna 3,98 % och lönebikostnadernas nivå år 2023 är i genomsnitt 24,4 % av lönekostnaderna. 

 

697,8 milj. euro har reserverats för köp av tjänster. En betydande del av detta utgörs av tjänster som köps direkt 
till klienten samt av köp av andra social- och hälsovårdstjänster vars ändringsreserv för kostnadsnivån är 5,0 % i 
budgeten. Sammanlagt finns köp av tjänster för klientservice och köp av social- och hälsovårdstjänster för 477,5 
milj. euro i budgeten och deras andel av köpta tjänster är närmare 70 %. Övriga köp av tjänster uppgår till 220,3 
milj. euro och förändringen på deras kostnadsnivå har beräknats till 3,2 %. De största kostnaderna för andra köp 
av tjänster utgörs av upphandlingar som rör underhåll av fastigheter och kontors- och sakkunnigtjänster. 

 
Köp av material, förnödenheter och varor utgör en helhet i materialkostnader och de står för 234,0 milj. euro i 
budgeten. Kostnaderna bildas huvudsakligen av vårdartiklar, laboratorie- och bilddiagnostiska artiklar, 
rehabiliterings- och terapiartiklar, läkemedel, underhållsartiklar och upphandling av lösöre. Förändringen i 
kostnadsnivå är beräknad till 3,2 %. 

 

Understöd omfattar stöd som betalas till hemhushåll samt bidrag och stöd som beviljas samfund. 
Understöd som beviljas hemhushåll är bl.a. stöd för närståendevård, stödåtgärder för personlig assistans, 
kompletterande och förebyggande utkomststöd. Understöd för samfund är i huvudsak 
verksamhetsunderstöd som beviljas föreningar. Stöd och understöd uppgår till sammanlagt 60,4 milj. euro. 
I gruppen övriga verksamhetskostnader utgörs den största kostnaden av hyror för lokaler och enheter som i 
budgeten uppgår till 118,0 milj. euro. 

 

Den statliga finansieringen beräknas till 1 931,7 milj. euro. Egentliga Finlands andel av finansieringen för hela 
landet är 8,56 %. I finansieringen ingår en ökning på 119,4 milj. euro år 2023 i förhållande till det kalkylerade 
kostnadsunderlaget som överförs. Finansiering som beviljas enligt ökat servicebehov är 23,5 milj. euro, för nya eller 
utvidgade uppgifter i välfärdsområdet ökar finansieringen 23,6 milj. euro och för att täcka förändringar i 
kostnadsnivån ökar finansieringen 71,8 milj. euro. Som helhet beräknas den statliga finansieringens allmänna 
täckning till 1 931,7 milj. euro. 



 

Finansieringsintäkter och -avgifter utgörs huvudsakligen av räntekostnader för främmande kapital vilka består av 
räntor för låneavtal som överförs samt räntekostnader för ny långsiktig finansiering enligt investeringsplanen år 
2023. Budget med underskott förutsätter reserv även för kostnader vid kortsiktig finansiering, vilka delvis kan 
kompenseras med ränteintäkter som anknyter till variation i likviditet. Intäkterna av nettofinansiering är 5,9 milj. 
euro. 

 

Avskrivningar och nedskrivningar består i sin helhet av avskrivningar av upphandlingskostnader för materiella och 
immateriella förnödenheter som hör till bestående aktiva. Grund för avskrivningar är avskrivningsplan som 
godkänts av välfärdsområdesfullmäktige. Budgeten innehåller avskrivningar för 48,2 milj. euro. 

 
Årsbidraget är negativt 50,4 milj. euro. Verksamhetskostnaderna i budgeten överskrider verksamhetens interna 
finansiering. Finansieringen av investeringar och låneamorteringar måste täckas med lånefinansiering. 
Räkenskapsperiodens underskott uppgår till 98,6 milj. euro. Liksom tidigare beskrivits i grunderna för 
upprättande av budget, orsakas situationen med underskott i synnerhet av att finansieringen som föreslås för 
välfärdsområdet inte till fullt belopp motsvarar beloppet för kostnader som överförs och budgetårets 
förändringar i kostnadsnivå. I bakgrunden för statlig finansiering för välfärdsområdet finns dessutom kommunernas 
budgetuppgifter för år 2022, vilka enligt kommunernas rapporterade uppgifter kommer att överskridas. 

 

Marins regering har lämnat en proposition om reform av lagen om välfärdsområdets finansiering. Enligt den 
skulle en engångsersättning betalas till välfärdsområdena, vilken skulle beräknas som skillnaden mellan 
kommunernas bokslutsuppgifter 2022 och budgetuppgifterna. För Egentliga Finlands del uppskattas beloppet för 
engångsersättning bli 49,5 milj. euro. 

 
Planår 2024–2025 

 
Verksamhetsintäkter och motsvarande verksamhetskostnader år 2024 minskas av projekt- och 
beredningsfinansieringen 36,3 miljoner euro som upphör. För övrigt beräknas utvecklingen i verksamhetsintäkter 
vara måttlig och följa prisutvecklingen som motsvarar självkostnadskalkylering i folkpensionsindex eller 
välfärdsområdet. 

 
Personalkostnaderna utgör 53 % av verksamhetskostnaderna. Lönekostnaderna beräknas öka 4,4 % enligt 
lösningen i kollektivavtalet. För det övriga kostnadsunderlaget innehåller planen en reserv på 1,8 % för förändringar 
i kostnadsnivån. I balanseringsprogrammet för ekonomin planeras och fastställs åtgärder med vilka man uppnår en 
kostnadseffekt på 33 miljoner euro som en del av planperiodens balanseringsåtgärder. 

 

Marins regering har lämnat en proposition om reform av lagen om välfärdsområdets finansiering. Enligt den 
skulle en engångsersättning betalas till välfärdsområdena, vilken skulle beräknas som skillnaden mellan 
kommunernas bokslutsuppgifter 2022 och budgetuppgifterna. För Egentliga Finlands del uppskattas beloppet för 
engångsersättning bli 49,5 milj. euro. Engångsposten skulle betalas i slutet av år 2024. Engångsposten i statlig 
finansiering har beaktats i planen. Avskrivningar och kostnader vid nettofinansiering uppkommer genom 
implementering av investeringsplanen. Räkenskapsperiodens överskott för planåret 2023 är 4,2 miljoner euro. 

 
För år 2025 bedöms förändringar i verksamhetsintäkterna från år 2024 vara små. Den huvudsakliga ökningen utgörs 
av försäljningen av tjänster som produceras till självkostnadspris. 

 

Vad gäller verksamhetskostnader uppskattas lönekostnaderna öka med 4,1 % genom kollektivavtalets inverkan. 
Förändringar i övrigt kostnadsunderlag beräknas till 1,9 %. Behovet av balansering som krävs för planåret 2025 är 
29,5 miljoner euro. Avskrivningar och kostnader vid nettofinansiering uppkommer genom implementering av 
investeringsplanen. Räkenskapsperiodens överskott är 94,4 miljoner euro. I slutet av år 2025 råder balans i 
ekonomiplanen och inget underskott som ska täckas finns. 



 

EGENTLIGA FINLANDS BUDGETFÖRSLAG ÅR 2023 OCH PLANÅR 

    VÄLFÄRDSOMRÅDE 
VFO:s externa intäkter och kostnader 

 
 Budget-

förslag 2023 

Plan 

2024 
 

2025 

RESULTATRÄKNING    

Verksamhetsintäkter 

Försäljningsintäkter 

 

132 007 000 

 

134 348 000 

 

137 777 000 

Avgiftsintäkter 144 139 000 146 301 000 147 033 000 

Understöd och bidrag 52 515 000 16 399 000 16 563 000 

Övriga verksamhetsintäkter 31 361 000 31 675 000 32 062 000 

Verksamhetsintäkter totalt 360 022 000 328 723 000 333 435 000 

Tillverkning för eget bruk 

 

0 0 0 

Verksamhetskostnader 

Löner och arvoden 

 

973 517 000 

 

989 220 000 

 

1 020 350 000 

Lönebikostnader 241 384 300 246 960 000 254 730 000 

Personalkostnader totalt 1 214 901 300 1 236 180 000 1 275 080 000 

Köp av tjänster 697 815 000 673 601 700 670 407 000 

Material, förnödenheter och varor 234 034 000 236 247 000 238 399 000 

Understöd 60 356 000 61 442 000 61 442 000 

Övriga verksamhetskostnader  129 052 000 125 875 000 121 538 000 

Verksamhetskostnader totalt 2 336 158 300 2 333 345 700 2 366 866 000 

Verksamhetsbidrag -1 976 136 300 -2 004 622 700 -2 033 431 000 

Statlig finansiering 1 931 680 000 2 068 337 000 2 190 298 000 

Finansiella intäkter och kostnader 

Ränteintäkter 

 

0 

 

0 

 

0 

Övriga finansiella intäkter 0 0 0 

Räntekostnader 5 925 000 6 300 000 6 500 000 

Övriga finansiella kostnader 0 0 0 

  Intäkter+/kostnader- 

  vid nettofinansiering 

-5 925 000 -6 300 000 -6 500 000 

Årsbidrag -50 381 300 57 414 300 150 367 000 

Avskrivningar och nedskrivningar 48 200 000 53 200 000 56 000 000 

 
Temporära intäkter 

 
0 

 
0 

 
0 

Temporära kostnader 0 0 0 

 
Räkenskapsperiodens 
överskott (underskott) 

 
-98 581 300 

 
4 214 300 

 
94 367 000 

 
Kumulativt underskott 

 
-98 581 300 

 
-94 367 000 

 
0 

 

 



 

BUDGET 2023 PER RESULTATOMRÅDE 
 

I enlighet med välfärdsområdets organisationsstruktur sätts verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för 
resultatområdena. Separata användningsplaner upprättas för resultatområdenas verksamhet och ekonomi efter 
att välfärdsområdesfullmäktige har fastställt budgeten. De strategiska målen för år 2023 presenteras 
sammanfattande med början på sida 9. 

 
Social- och hälsovårdstjänster 

 
När år 2023 börjar etableras ett helt nytt resultatområde för social- och hälsovårdstjänster. Det utgörs av ett 
mycket splittrat utgångsläge där tidigare social- och hälsovårdstjänster i kommuner och samkommuner bildar en 
ny slags helhet. Denna organisering på välfärdsområdesnivå samt med beaktande av den inre regionaliteten och 
skillnaderna där, är en betydande förändring och ett enormt arbete för personalen, cheferna och ledningen. 

 
Inledningen av verksamheten i hela välfärdsområdet strävar efter en trygg övergång så att klienter och patienter 
får sina tjänster och förmåner som tidigare och så störningsfritt som möjligt. Målet är alltså att ta över 
organiseringsansvaret, och i social- och hälsovårdstjänster innebär detta att trygga kontinuiteten i de nuvarande 
tjänsterna i praktiken antingen som en egen tjänsteproduktion, köpta tjänster eller med servicesedel. Tillfälle för 
utveckling av tjänster kommer i praktiken senare, fast det dock sker hela tiden bland annat genom projekt med 
statligt understöd. 

 

Man kan dock hitta tydliga fokuseringar i social- och hälsovårdstjänster för att utveckla tjänsterna, så att de 
bättre än nu motsvarar invånarnas servicebehov och krav som kommer genom lagstiftningen, samtidigt med 
beaktande av ekonomiska resurser och personalresurser. Tjänsteproduktionen arbetar med dessa, trots att 
organisationsreformen sannolikt även påverkar produktionen av tjänster och dess förmåga att förnya sig. Man har 
identifierat bland annat tillgången på tjänster inom öppenvård och kontinuiteten i vård om vilket det finns diskussion 
om att skärpa den lagstadgade vårdgarantin stegvis år 2023 ja 2024. Detta har delvis samband med att 
konsultationer inom specialiserad sjukvård överförs till en del av servicen på basnivå, vilket det finns skäl att 
förbereda tillsammans med ÅUCS/Sjukhustjänster, så att det finns specialkunnande på basnivå och behovet att 
remittera skulle minska. Genom att grunda och införa familjecenter strävar man efter stöd i tidigt skede för barn, 
unga och familjer. Tillgången till mentalvårds- och missbrukartjänster på basnivå främjas bland annat med att 
förbättra tillgången till och användningen av psykosociala behandlingsmetoder genom att utbilda social- och 
hälsovårdspersonal på basnivå och införa digitala behandlingsmetoder där klienten vårdar sig själv på en digital 
vårdstig, vid behov med hjälp av en yrkesutbildad person. 

 

Organiseringen verksamhetsmässigt, ekonomiskt och administrativt kommer dock att ta tid och detta kommer 
också att inverka på utvecklingen av ovannämnda verksamhet. Helheten social- och hälsovårdstjänster är en 
mycket omfattande helhet som innehåller ett helt nytt begrepp, social- och hälsovårdscentral och social- och 
hälsovårdscentral med universitet samt helheten klient- och servicehandledning. Inom social- och 
funktionshinderservice har man för sin del framför sig en avveckling och förening av två tidigare självständiga 
samkommuner (KTO och Kårkulla) till en helhet som producerar krävande funktionshinderservice. De tidigare 
strukturerna i serviceproduktionen förnyas alltså i praktiken i social- och hälsovårdstjänsterna. Allt detta arbete 
görs jämsides med annat arbete. 

 
Förändringen kommer oundvikligen att framskrida i olika takt inom Egentliga Finlands välfärdsområde. För ett mer 
kontrollerat genomförande av förändringen har välfärdsområdet indelats i åtta olika helheter som fäster vikt vid 
regionalitet, varav vissa binder ihop gamla organisationer, medan vissa splittrar dem i förhållande till tidigare. Detta 
medför enormt mycket arbete, men är nödvändigt på vägen mot ett enhetligt välfärdsområde. 
Förmodligen förändras också arbetsbilden för en del av personalen, vilket för med sig ett behov av 



 

samarbetsförhandlingar samt att samordna personalens kunnande och organisationens behov av kompetens. Detta 
tar också mycket tid. 

 
Ur invånarnas aspekt får det splittrade utgångsläget ändå inte synas i servicen, utan exempelvis kriterier för 
beviljande av tjänster och klientavgifter ska vara enhetliga. Man har utfört ett omfattande arbete för att göra 
dem enhetliga, men det tar tid att etablera förändringen till varje yrkespersons arbete på olika håll i Egentliga 
Finland. Samtidigt medför harmoniseringen ett enormt behov av bedömningar av nya servicebehov som gäller 
individer, vilka måste göras vid sidan av annat arbete. Förmodligen är det ett arbete som tar månader. Utöver 
samordningen av kriterier ligger ett enormt arbete framför oss för att samordna verksamhetssätt även i tjänster 
som har olika produktionssätt, där det har funnits skillnader i arbetssätt eller verktyg och där informationssystem 
som används skiljer sig från varandra. 

 
År 2023 kommer i social- och hälsovårdstjänsterna i praktiken att innebära att trygga servicen samt färgas av 
förändring och osäkerhet som har samband med införandet av en ny organisation. Det finns ingen kunskap om 
verksamhet och ekonomi i organisationen och dess tjänster som man är van vid, utan den tillägnas så småningom. 
Detta kommer att kräva enormt mycket tålamod och förtroende av alla parter, såväl klienter, personal, chefer som 
beslutsfattare. 

 

Resultatområdets centrala mål för verksamhet och ekonomi finns samlade i tabellen nedan. 
 

 
Social- och hälsovårdstjänster 

MÅL FÖR VERKSAMHET 
   

Antal besök mål 2023 2021* 

Besök i öppenhälsovård, läkare 400 000 395 000 

Besök i öppenhälsovård, skötare 420 000 731 000** 

Besök, rådgivning 115 000 112 000 

*år 2020–2021 källa: uppgifter i avoHilmo   

**coronavaccineringarna ökade antal besök betydligt   

Kontinuitet i vård mål 2023 2021* 

 

Kontinuitet i vård (COCI) vid besök hos skötare i öppenvård inom primärvården 

 
 

0,2 

 
 

0,14** 

 
Kontinuitet i vård (COCI) vid besök hos läkare i öppenvård inom primärvården 

 

 
0,4 

 

 
0,38 

*år 2020–2021 källa: uppgifter i avoHilmo (sotekuva.fi)   

**coronavaccineringarna sänker vårdens kontinuitet betydligt   

EKONOMISKA MÅL, BUDGET 2023 
 t€  

Verksamhetsintäkter 54 862  

Verksamhetskostnader -732 187  

Verksamhetsbidrag -791 590  

   

Över-/underskott (=bindande nivå) -30 254  

   



 

Resultatområdet tjänster för äldre 
 

Mål inom tjänster för äldre är en trygg övergång, kontinuitet i förmåner samt fungerande kritiska processer. Vid 
årsskiftet genomgår tjänster för äldre en funktionell förändring genom centralisering av klient- och servicehandledning. 
I Egentliga Finland finns redan centraliserad klienthandledning för landskapet, där nästan alla kommuner har varit 
med. Denna verksamhet fortsätter och vidareutvecklas. 
Servicehandledningens roll kommer att förändras så att beviljande av tjänster och produktion av tjänster skiljs åt. 
Bedömningen av servicebehov görs lokalt i områdena, men beslut som gäller tjänsterna fattas inte längre av samma 
yrkesverksamma personer som producerar eller leder servicen. Genom centraliserad servicehandledning strävar 
man efter att förbättra klienternas likställdhet. Prioriteringar är också att betona det gerontologiska socialarbetet 
och göra uppgiften tydlig. 

 
Serviceområdena i tjänster för äldre skiljer sig mycket åt både vad gäller storlek och profil, och det finns starka 
strukturer i dem, så organiseringen kommer att se olika ut i olika serviceområden. Det kommer att ta tid att 
harmonisera organisationsförändringen och verksamhetssätten, och detta sker i måttlig takt med stöd av 
samordning av kvalitetsarbete och processer. Detta kommer att utmana ledarskapet av förändring och det är 
viktigt att personalen deltar som aktiva aktörer och utvecklare i förändringen av tjänster och verksamhetssätt. 
När välfärdsområdet börjar och särskilt när verksamheten utvecklas kan vissa personers arbetsuppgifter 
förändras i enlighet med organisationens behov och personens kunnande och färdigheter. 

 
Utvecklingen av tjänster beaktar krav i lagstiftningen, till exempel om dimensionering av vårdpersonal och 
avveckling av service på institution och utvecklar samtidigt alternativa lättare tjänster såsom 
gemenskapsboende. Ökad teknologi som en del av tjänsteproduktion betjänar särskilt hemvårdens möjligheter 
att stödja hemmaboende för äldre. Utmaningen med tillräcklig vårdpersonal oberoende av tjänsteproducentens 
status har medfört att väntetiderna på tjänster för äldre blir längre och tillgången till tjänster blir sämre. 
Det tar längre tid att föra över äldre personer till rätt tjänster, vilket också inverkar på sjukhustjänsterna. För att 
tjänsterna ska fördelas i rätt tid, enligt behov och på ett ekonomiskt sätt, behövs fler rehabiliterande 
bedömningsenheter till service för äldre. Detta skulle innebära att bedömningen av en äldre persons 
rehabilitering för hemmaboende eller av behovet av boendeservice inte skulle ske på sjukhus, utan i en mer 
hemliknande rehabiliterande enhet. Eftersom det tidsmässigt är ett längre projekt att anlägga separata enheter, 
inleds omedelbart förberedelser av en modell för en rehabiliterande bedömningsenhet som kan förverkligas i 
hemvård och enheter för boendetjänster. 

 

Vi strävar aktivt i samarbete med HR efter att hitta nya metoder och alternativ för tillgång på vårdpersonal och 
attraktionskraft för att locka den till tjänster för äldre. Tjänster för äldre har en egen resurspool och det finns 
behov av att öka resurspersonal, så att man kan minska köp av hyrd personal som är betydligt dyrare. Nästa år får 
vi också de första erfarenheterna av internationell rekrytering i tjänster för äldre. 
Det kräver mycket personalresurser att samordna kriterier för beviljande av tjänster för äldre samt klientavgifter och 
förmåner, vilka används när man bedömer servicebehov, granskar serviceplaner samt fattar beslut om tjänster. 
Samtidigt väntas antalet behövande av nya tjänster öka, så övergångstider för gamla kunder är nödvändiga. 



 
Resultatområdets centrala mål för verksamhet och ekonomi finns samlade i tabellen nedan. 

 
Tjänster för äldre 

MÅL FÖR VERKSAMHET 
   

Täckning av tjänster % 75 år fyllda (31.12.): mål 2023 2021 

   

   

serviceboende dygnet runt högst 6,8 6,8 

gemenskapsboende 1,00 0,7 

service på institution (vård på ålderdomshem) högst 0,6 0,6 

regelbunden hemvård 15,5 * 

stöd för närståendevård 4,6 eller mer 4,7 

   

* jämförelseuppgift saknas   

   

Väntetid till boendeservice för äldre under 3 mån.från anhängiggörande 

   

EKONOMISKA MÅL 
 t€  

Verksamhetsintäkter 90 377  

Verksamhetskostnader -420 519  

Verksamhetsbidrag -394 072  

   

   

Över-/underskott (=bindande nivå) -9 444  

   

 
ÅUCS Resultatområdet sjukhustjänster 

 

Planeringen för början av år 2023 har utgått från att minimera eventuella problem och trygga verksamheten vid 
övergången i årsskiftet. Utgångsläget inför året är krävande på grund av vårdskulden efter coronaåren och särskilt år 
2022. Det produktionsmässiga målet är att förkorta vårdköerna som bildats till den nivå som krävs av lagstiftningen 
för vårdgaranti. Produktionsmängderna ökas och kvaliteten på vården förbättras vidare. 

De största verksamhetsmässiga förändringarna riktas till uppkomsten av ett nytt verksamhetsområde för 
rehabiliterande vårdavdelningstjänster samt till funktionerna vid Åbo stadssjukhus som överförs till 
resultatområdet. Det är en krävande process att flytta enheter som tidigare fungerat som vårdavdelningar inom 
primärvård till samma helhet och till ÅUCS sjukhustjänster, men detta ger dock anledning att förvänta möjligen en 
snabb korrigering av problem som gäller fortsatt vård, vilka stör verksamheten kraftigt. 

Målet under verksamhetsåret är att hitta smidigast praxis och arbetsfördelning tillsammans med nya enheter 
som ansluter sig till sjukhustjänster nu och att etablera dem till en del av verksamheten. Samtidigt utreds den 
mest ändamålsenliga organiseringsmodellen för vårdavdelningskapacitet på Åbo stadssjukhus och i landskapet. 
I början av året utreds en eventuell fördelning av funktioner som nu finns i det medicinska verksamhetsområdet till 
andra verksamhetsområden i enlighet med prioriteringen i deras verksamhet (till exempel placering av 
rehabiliterande neurologiska funktioner i Neurotoimialue). För rehabiliterande vårdavdelningars del utreds 
arbetsfördelningen särskilt tillsammans med resultatområdet Tjänster för äldre för att säkerställa att 
patienterna/klienterna vårdas i den mest ändamålsenliga vårdenheten. Målet är att genomföra eventuella förändringar 



 

senast i början av år 2024. Samtidigt säkerställs en enhetlig struktur i verksamhetens och ekonomiförvaltningens 
kostnadsställen. 

Öppenvården utvecklar tillsammans med social- och hälsovårdscentralerna tillgången till specialistläkartjänster i 
primärvårdens enheter och genom detta strävar man efter att patientorienterat påskynda patientens vård så att en 
del av remisserna till specialiserad sjukvård kan undvikas. 

Den viktigaste utmaningen är tillgången till kunnig personal, vilken man försöker förbättra i samarbete med 
områdets läroanstalter samt Varhas HR-avdelning. 

Vad gäller utbildning och forskning tryggas övergången till välfärdsområdet så att realiseringen av dessa uppgifter 
för universitetssjukhus, vilka skrivs in i lagen för första gången, inte riskeras. Nya gränssnitt för 
universitetssamarbete etableras. 

 
Resultatområdets centrala mål för verksamhet och ekonomi finns samlade i tabellen nedan. 

 
Åucs/sjukhustjänster 

MÅL FÖR VERKSAMHET 
 mål 2023 ÅUCS2022* 

Vårdperioder, egen produktion   

Somatisk 70 106 55 005 

Psykiatrisk 2 960 3 180 

Totalt 73 066 58 185 

Vårddagar, egen produktion   

Somatisk 393 179 190 100 

Psykiatrisk 60 350 60 620 

Totalt 453 529 250 720 

Öppenvård, egen produktion   

Somatisk 847 276 830 820 

Psykiatrisk 271 440 292 580 

Akut 133 300 127 500 

Totalt 1 252 016 1 250 900 

*vertailutietona Tyks TS2022 luvut, PTH vuodeosastotiedot puuttuvat   

EKONOMISKA MÅL 
 t€  

Verksamhetsintäkter 156 438  

Verksamhetskostnader -837 676  

Verksamhetsbidrag -790 168  

   

Över-/underskott (=bindande nivå) -58 926  

   

 
Resultatområdet räddningstjänster 
 

Räddningsväsendet är ett verksamhetsområde för inre säkerhet, vars kärnuppgift är att trygga livsviktiga funktioner 
i samhället, minska olyckor och begränsa följderna av dessa. 
Vad gäller välfärdsområdets räddningstjänster inleds verksamheten i början av år 2023 med räddningstjänster som 
redan ordnats i landskapet. Egentliga Finlands räddningsverk har på landskapsnivå producerat lagstadgade 
räddningstjänster i 27 kommuner från och med 1.1.2004. Nätverket av brandstationer och tjänsteproduktionens 
prestationsförmåga, vilka tryggar kritiska tjänster vid Egentliga Finlands räddningsverk samt kundernas närtjänster, 
har skapats med beaktande av riskerna på landskapsnivå. 



 

När välfärdsområdets räddningstjänster inleder sin verksamhet i början av år 2023 är det centrala målet i 
övergången att trygga den nuvarande servicenivån inom räddningsväsendet på landskapsnivå och den funktionella 
prestationsförmågan som ligger till grund för realiseringen av den. 

 

Den centrala prioriteringen för Egentliga Finlands räddningsverk är att bereda servicenivån för välfärdsområdets 
räddningsväsende senast 1.12.2023 för godkännande av välfärdsområdesfullmäktige. Beslutet om servicenivå i 
räddningsväsendet definierar nivån på säkerhetstjänster som Egentliga Finlands räddningsväsende producerar i 
välfärdsområdet. Beslutet om servicenivå gäller mål för räddningsväsendet, arrangemang, resurser och 
utvecklingsåtgärder. För att trygga kontinuiteten i tjänster under övergångstiden tillämpas det gällande beslutet 
om servicenivå 2021–2024 i enlighet med välfärdsområdesfullmäktiges beslut 23.11.2022. 

 
Räddningsväsendet har en lång tradition som producent av förstavårdsservice i Egentliga Finland. Snabb 
beredskap dygnet runt, utbildad personal och uppdaterad utrustning har i årtionden garanterat att service som 
produceras brådskande har nått patienten snabbt och servicen har hållit hög kvalitet. 
Kontinuiteten i produktionen av räddningsverkets förstavårdsservice har säkerställts för nästa år. Strategiskt 
fokus år 2023 är att utveckla helheten av välfärdsområdenas förstavårdsservice med metoder inom tjänstedesign 
och kunskapsledning tillsammans med ÅUCS-Sjukhustjänster samt organiseringens serviceområde. 

 

Räddningsverken har en viktig roll i beredskap för olika typer av storolyckor och störningar. 
Räddningsmyndigheterna fungerar som allmän ledare exempelvis i räddningssituationer som orsakas av stormar 
och översvämningar samt stöder vid behov andra myndigheter i deras verksamhet. Betraktat ur en övergripande 
säkerhetsaspekt har välfärdsområdena också en viktig roll i att hantera kontinuiteten i tjänster som hör till 
ansvarsområdet i sin egen verksamhet samt att ha beredskap för risker och hot som riktas till verksamheten. 
Genom en gemensam beredskap för välfärdsområdets koncern och resultatområden strävar vi efter att säkerställa 
att uppgifter sköts så störningsfritt som möjligt i normala och exceptionella situationer. Ett av räddningsverkets 
fokus inom utveckling nästa år är att för sin del främja samordningen av befolkningsskydd och beredskap i 
välfärdsområdet. Målet är att skapa en tydlig verksamhetsmodell för ansvar inom säkerhet och beredskap 
tillsammans med andra resultatområden. 
Verksamhetsmodellen beaktar förvaltningsövergripande även behoven i samarbetsområdet och i nationell 
övergripande säkerhet. 



 
Resultatområdets centrala mål för verksamhet och ekonomi finns samlade i tabellen nedan. 

 
Pelastuspalvelut 

MÅL FÖR VERKSAMHET mål 2023 2021 

Procent för aktionsberedskapstid i brådskande uppdrag.   

Tidsgränser som fastställs enligt riskområden.   

Aktionsberedskapstid 50 % 87 % 

   

Procentuell realisering av mål för antal brandsyner   

Antal brandsyner 90 % 91 % 

   

Kostnadsjämförelse (€/inv.) 82 75 

   

EKONOMISKA MÅL 
 t€  

Verksamhetsintäkter 5 027  

Verksamhetskostnader -40 687  

Verksamhetsbidrag -37 359  

   

Över-/underskott (=bindande nivå) 44  

   

 
Resultatområdet koncerntjänster 

 

Resultatområdet koncerntjänster har som mål att stödja överföringen av personal och verksamhet till Egentliga 
Finlands välfärdsområde så riskfritt som möjligt när år 2023 börjar. Eftersom det gäller en av de största överlåtelserna 
av en rörelse som någonsin genomförts, är det klart att många frågor löses fortfarande år 2023. 

 

Verksamhetsmässigt strävar koncerntjänster efter tydliga beskrivningar av processen under år 2023, vilka stöder 
den operativa verksamheten. Koncerntjänster är en kundtjänstorganisation och därför är resultatgruppernas mest 
centrala mål att bygga upp tillräckliga och kunniga serviceprocesser med korrekta resurser. 

 
De resultatgruppsmässigt mest centrala målen som gäller stöd för de strategiska målen är projektet Uppskattad 
av professionella, av programprojekt inom IT-tjänster särskilt främjande av samordning av klient- och 
patientdatasystem samt utveckling av digitala tjänster samt utredningar och projektplaner som gäller fastigheter 
för att precisera såväl servicenätet som investeringsplanen. 



 
Resultatområdets centrala mål för verksamhet och ekonomi finns samlade i tabellen nedan. 

 
Koncerntjänster 

EKONOMISKA MÅL 
 t€  

Verksamhetsintäkter 36 648  

Verksamhetskostnader 275 429  

Verksamhetsbidrag 37 055  

   

Över-/underskott 0  

Belastning av nettokostnader=interna intäkter 275 836  

Bindande för budgeten är räkenskapsårets över-/underskott och belastning av nettokostnader för 
operativa resultatområden. 

 

Belastning av nettokostnader=verksamhetsintäkter-verksamhetskostnader-nettofinansieringsintäkter/-
kostnader-avskrivningar 

 

 

 
Resultatområdet tjänster för ordnande 

 
Organisationen och verksamhetsmodellen i resultatområdet Tjänster för ordnande som en del av Varhas 
ledningssystem etableras år 2023. 

 
Målet år 2023 för resultatområdet Tjänster för ordnande är att förbereda en servicestrategi som man fattar beslut 
om år 2023. Varhas servicestrategi tar ställning till bland annat servicestrukturen, servicenätet, produktionssätt av 
tjänster. Servicestrategin är lagstadgad och Varhas huvudstrategi är en mer konkret handling som styr både egen 
serviceproduktion och sådan som skaffas utifrån. 

 

Sättet att leda välfärdsområdet kommer att utvecklas och behovet av kunskapsledning har identifierats som 
betydande. Välfärdsområdena ska kunna rapportera till olika ministerier om ekonomin och sin verksamhet med 
minimum av informationsinnehåll som fastställts på nationell nivå. Målet med kunskapsledning är att utveckla och 
införa dessa minimum av informationsinnehåll och övriga basindikatorer i Varha. Jämsides med detta förbereds en 
datasjö som används i kunskapsledning och som i framtiden efter införandet gör det möjligt att mer detaljerat analysera 
verksamheten och ekonomin. Det är dock sannolikt att införandet av datasjön förverkligas senare än år 2023. 
Tjänster för ordnande deltar för sin del i Varhas förberedelser för beredskap. I tjänster för ordnande kommer man 
att koordinera att alla planer har upprättats som välfärdsområdet behöver och som gäller beredskap och speciella 
situationer samt att samarbetsnätverk för beredskap har grundats. 

 
 Resultatområdets centrala mål för verksamhet och ekonomi finns samlade i tabellen nedan. 

 
Tjänster för ordnande 

EKONOMISKA MÅL 
 t€  

Verksamhetsintäkter 16 669  

Verksamhetskostnader 27 240  

Verksamhetsbidrag 0  

   

Över-/underskott 0  

Belastning av nettokostnader=interna intäkter 10 571  

Bindande för budgeten är räkenskapsårets över-/underskott och belastning av nettokostnader för 
operativa resultatområden. 

 

Belastning av nettokostnader=verksamhetsintäkter-verksamhetskostnader-nettofinansieringsintäkter/-
kostnader-avskrivningar 

 



 

Tabellen nedan visar hur välfärdsområdets budgetförslag 2023 bildas resultatområdesvis i form av resultaträkning. 

 
EGENTLIGA FINLANDS BUDGETFÖRSLAG ÅR 2023 

VÄLFÄRDSOMRÅDE 

 
 
 
 

 
RESULTATRÄKNING 

 
Verksamhetsintäkter 

Försäljningsintäkter 

Avgiftsintäkter 

Understöd och bidrag 

Övriga verks.intäkter 

Verks.intäkter totalt 

     Interna intäkter 

Tillverkning för eget bruk 

 
Verksamhetskost. 

Löner, arvoden 

Lönebikostn. 

Pers.kostn. totalt  

Köp av tjänster 

Material, förn., varor 

Understöd 

Övr. verks. kostn. 

Verksamh.kostn totalt 

Interna kostnader 

Verksamhetsbidrag 

 
Statlig finansiering 

 
Finans.intäkter och kostn. 

Ränteintäkter 

Övr. fin.intäkter 

Räntekostnader 

Övr. fin.kostn. 

Nettofin.intäkter+/kostn.- 

 
Årsbidrag 

 
Avskrivn. och nedskrivn. 

 
Temporära intäkter 

Temporära kostnader 

 
Räkenskapsårets överskott (underskott) 

 
 

 

INVESTERINGSDEL 
 

Fokus på investeringar i investeringsplanen år 2023 ligger på investeringar som säkerställer att tjänsternas kontinuitet 
tryggas. 

1A 1H 1J 1S 1T 1V 1Y 

HVA johto ja Konserni- Järjestämis- SOTE-palvelu TYKS/sairaala Ikääntyneiden Pelastus- 

toimielimet palvelut palvelut palvelut palvelut palvelut 

 
 
 

0 

 
 
 

1 629 000 

 
 
 

6 299 000 

 
 
 

11 275 000 

 
 
 

102 688 000 

 
 
 

10 116 000 

 
 
 

0 

0 0 0 37 598 000 39 115 000 65 635 000 1 791 000 

0 32 304 000 10 000 000 0 5 425 000 2 000 000 2 786 000 

0 2 715 000 370 000 5 989 000 9 211 000 12 626 000 450 000 

0 36 648 000 16 669 000 54 862 000 156 439 000 90 377 000 5 027 000 

2 418 400 275 836 900 10 571 000 0 28 682 100 0 6 430 000 

0 0 0 0 0 0 0 

 
1 257 000 

 
65 313 000 

 
16 454 000 

 
261 958 000 

 
409 096 000 

 
194 259 000 

 
25 180 000 

295 400 16 044 900 4 049 000 64 913 200 101 387 200 48 464 300 6 230 300 

1 552 400 81 357 900 20 503 000 326 871 200 510 483 200 242 723 300 31 410 300 

293 000 62 013 000 2 222 000 340 627 000 148 051 000 138 032 000 6 577 000 

49 000 20 044 000 207 000 29 652 000 169 083 000 12 813 000 2 186 000 

0 0 3 000 000 31 992 000 10 000 25 313 000 41 000 

524 000 112 015 000 1 308 000 3 045 000 10 049 000 1 638 000 473 000 

2 418 400 275 429 900 27 240 000 732 187 200 837 676 200 420 519 300 40 687 300 

0 0 0 114 265 400 137 613 500 63 930 400 8 129 100 

0 37 055 000 0 -791 590 600 -790 168 600 -394 072 700 -37 359 400 

0 0 0 763 253 000 743 584 000 385 580 000 39 263 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 5 925 000 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 -5 925 000 0 0 0 0 0 

0 31 130 000 0 -28 337 600 -46 584 600 -8 492 700 1 903 600 

0 31 130 000 0 1 917 000 12 342 000 952 000 1 859 000 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
0 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-30 254 600 

 
-58 926 600 

 
-9 444 700 

 
44 600 

 

 



 

Investeringsdelen visar mål som gäller investeringarna, kostnadsberäkningar för projekt och deras periodisering 
för planåren samt finansieringsandelar och övriga intäkter som erhålls för investeringar. Investeringsplanen 
upprättas för välfärdsområdeskoncernens investeringar som påbörjas under budgetåret och de följande fyra 
räkenskapsåren samt finansieringen av dessa. I detta skede behandlas som bindande investeringar som pågår 
eller inleds under år 2023 i enlighet med villkoren för fullmakt att uppta lån som beviljats för välfärdsområdet. 
Finansieringsdelen påverkas av investeringar som verkställs som bestående aktiva och motsvarande upplåning. 
Investeringsplanen som ingår i budgeten ska vara i linje med fullmakten att upp ta lån som beviljats för välfärdsområdet 
och investeringsplanen ska vara godkänd av ministerierna och där beskrivs också investeringar i likhet med 
avtalet. 

 
Beredningen av den första investeringsplanen gjordes med exceptionellt bristfälliga uppgifter. Grundläggande 
uppgifter begärdes av nuvarande anordnare av social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendet. Uppgifter 
begärdes om kommande och ofullbordade investeringar, avtal som motsvarar investeringar, eventuella 
finansieringsandelar som rör investeringar samt överlåtelse av egendom. Det var dock bara sporadiska uppgifter 
som kom in, eftersom man i många kommuner inte hade satsat alls på planering av investeringar i social- och 
hälsovård. 

 

Investerings- och finansieringsdelarna för år 2023 har upprättats enligt välfärdsområdets investeringsplan för år 
2023–2026 som skickats till förfarande för godkännande i ministerierna. När föredragningslistan upprättats har 
beslut om godkännande av investeringsplanen för år 2023–2026 inte kommit, men enligt förhandsuppgifter kan man 
anta att Varhas plan kommer att godkännas av ministerierna och beredningen har fortsatt utifrån detta. 

 

Sammanfattning av investeringsplanen för år 2023–2026 presenteras i tabellen nedan. 
 
 
 

 

Investeringsplan (1000 e) 
 

2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
Bestående aktiva 

 
86 333 

 
121 715 

 
68 619 

 
 

116 564 

Byggnader 59 260 79 667 46 419 100 716 

Upphandling av enheter och utrustning 27 073 42 048 22 200 15 848 

ICT och andra immateriella tillgångar     

Övriga investeringar     

     

Avtal som motsvarar investeringar 113 697 58 185 47 099 45 303 

Byggnader 46 700 36 726 29 250 24 300 

Upphandling av enheter och utrustning 1 807 3 269 1 789 2 223 

ICT och andra immateriella tillgångar 20 290 18 190 16 060 18 780 

Övriga investeringar     

Årlig förändring i hyresansvar 44 900    

     

Investeringsstöd 9 560 15 383 5 223  
 



 

Byggnadsinvesteringar och motiveringar för dessa 

Investeringsplanen innehåller projekt i olika skedena. Tabellen nedan strävar efter att beskriva situationen i olika 

objekt med tanke på välfärdsområdets ansvar, åtaganden och beslutsfattande. 
 

 
Investeringsplan (1000 e) 

 

 

Avtal som motsvarar investeringar 

Byggnader, betydande projekt 

C-hus, Pemar  3 900 3 850  # 

Lokalbehovsutrening, familjevårdsby för äldre, Åbo 

Jaani brandstation,renovering/utbyggnad, Åbo 

 
3 100 

 
4 000 

4 500 5 000 ## 

## 

centralbrandstation, renovering, Åbo  500 7 000 8 000 ## 

Krossi brandstation 10 000    ** 

Pargas brandstation, renovering/nybyggnad  100 3 000 4 000 ## 

Multiservicecenter för missbrukarvård 13 924    ** 

Seniorhus Alhainen  8 900 8 800  # 

Valkojärventie servicehus, Letala 4 500 4 500   # 

Vapaudenkatu servicehus, Loimaa 5 000 5 000   # 

Totalt 36 524 26 900 27 150 17 000  

Övriga byggprojekt totalt 10 176 9 826 2 100 1 300 
 

Avtal som motsvarar investeringar, byggnader totalt 46 700 36 726 29 250 18 300 
 

 
+ övergår till vfo som ett pågående projekt som överfört avtal från kommunen 

projektbeslut och avtal upprättats i kommunen/vfo. Börjar år 2023 enligt avtal à 

 behandlas i ARA, åtagande att påbörja om ARA beviljar understöd 

* i projektplaneringsstadiet, inget projektbeslut eller avtal 

 ##  identifierats som kritiskt objekt, ingen projekt- eller verksamhetsplan 

 
Bestående aktiva 

Byggnader, betydande projekt 
Övriga små investeringar årligen 3 000 3 500 3 500 3 500  

Nybyggnad psykiatri fas 1 29 450 31 550 0 0 = 

Nybyggnad psykiatri fas 2 400 4 000 5 250 25 050 ¤ 

Salo sjukhus renivering 12 185 17 220 9 660 11 697 - 

T-sjukhus tilläggsdel 8 500 18 656 21 644 0 ¤ 

Nytt U-sjukhus 0 500 2 000 3 000 ¤ 

Totalt 53 535 75 426 42 054 43 247  

Övriga byggprojekt totalt 5 725 4 241 4 365 1 041 
 

Bestående aktiva, byggnader, totalt 59 260 79 667 46 419 44 288 
 

 
 
ALLT TOTALT 

 
 

105 960 

 
 
116 393 

 
 

75 669 

 
 

62 588 

 

 

 övergår till vfo som ett pågående oavslutat projekt 

projektbeslut fullm 14.12.2022, inleds år 2023 => 

projektplaneringsstadiet, inget projektbeslut ¤ 

- 

= 

# 

** 

Tillgångsslag Investeringstyp  Projektets namn TA 2023 SU 2024 SU 2025 SU 2026 Status projekt 

projektla 



 

C-hus, Pemar 

Mellanform av boende. Nytt objekt med en förändrad servicestruktur. Hyresavtal, ARA-finansiering har sökts för 

projektet. För år 2024 föreslås: 3 900 0000 euro och för år 2025 föreslås 3 850 000 euro, 

totalt 7 750 000 milj. euro. 
 

 

Lokalbehovsutredning, familjevårdsby för äldre, Åbo. Nytt avtal som motsvarar investering med början år 2025–
2026. 

För år 2025–2026 föreslås anslag enligt följande: år 2025: 4 500 000 euro, år 2026: 5 000 000 euro, 

totalt 9 500 000 euro. 
 

 
Seniorhus Alhainen 

Ersätter vård på institution, skaffas genom hyresavtal. ARA-finansiering har sökts för objektet. För år 2024 och 2025 

föreslås anslag 8 900 000 och 8 800 000 euro, totalt 17 700 000 euro. 

 

 
Valkojärventie servicehus, Letala 

Ersätter tidigare byggnad i dåligt skick och samtidigt avvecklar vård på institution. Ersättande avtal och ARA-

finansiering har sökts för projektet. För år 2023–2024 föreslås anslag enligt följande: år 2023: 4 500 000 

euro, år 2024: 4 500 000 euro, totalt 9 000 000 euro. 
 

 
Vapaudenkatu servicehus, Loimaa 

Ersätter enhet i Alastaro år 2024. Skaffas med hyresavtal och ARA-finansiering har sökts för objektet. För år      

2023–2024 föreslås anslag enligt följande: år 2023: 5 000 000 €, år 2024: 5000 000 €, 

totalt 10 000 000 euro. 
 

 
Psykiatri, nybyggnad, fas 1, 2019–2024 

Grundas på Masterplan-planen som sjukvårdsdistriktet upprättat för sitt fastighetsbestånd. Psykiatrins funktioner 

är utspridda i många olika fastigheter och på olika orter. Lokalerna är i dåligt skick och olämpliga för behoven i de 

nuvarande funktionerna. 

Den verksamhetsmässiga planeringen och behovsutredningen blev färdiga i augusti 2019. I byggnaden placeras 

vård på psykiatrisk vårdavdelning samt öppenvårdsverksamhet i samband med den. Den totala omfattningen enligt 

behovsutredningen är ca 41 907 brm2 och byggnadskostnaderna beräknas till sammanlagt 113 000 000 euro. 

Nybyggnaden placeras på den s.k. Mikros tomt som sjukvårdsdistriktet hyr av staden. Genomförandet av 

projektet har uppdelats i två byggnadsfaser. I fas 1 har projektplanen godkänts i fullmäktige för Egentliga Finlands 

sjukvårdsdistrikt i november 2020. 

Grundarbetet i projektet inleddes i början av år 2022 och byggandet i augusti 2022. Kostnaderna för genomförande 

av projektet påverkades av osäkerhet och ökade kostnader som kriget i Ukraina orsakade. Den första fasens 



 

byggnadskostnader är högst 77 000 000 €. Välfärdsområdesstyrelsen gav Vsshp tillstånd vid sitt sammanträde 

28.6.2022 att inleda byggandet. För år 2023 och 2024 föreslås anslag 29 450 000 euro och 31 

550 000 euro. 
 

 
Psykiatri, nybyggnad, fas 2, 2023–2027 

Grundas på Masterplan-planen. Fas 2 i nybyggnad för psykiatrin är möjlig att inleda efter planändring. 

Planändringen är försenad och fas 2 kan inte fortskrida enligt tidsplan i projektplanen. Genomförande av 

projektet förutsätter att psykiatrins plan för verksamheten och bedömningen av lokalbehovet uppdateras. En 

egen projektplan görs av projektets fas 2, vilken ligger till grund för det slutliga investeringsbeslutet. 

Omfattningen av den andra fasen har uppskattats till 20 000 brm2 och byggnadskostnaderna exklusive kostnader 

för lösöre till 70 000 000 €. Kostnaderna har uppdaterats enligt prisnivå i september 2022 (Haahtela- 

index 109,0). För år 2023–2026 föreslås anslag enligt följande: år 2023: 400 000 euro, år 2024: 4 000 000 

euro, år 2025: 5 250 000 euro, år 2026: 25 050 000 euro och år 2027 33 050 000 €. 
 
 

Salo sjukhus, renovering, 2019–2027 

Grundas på Masterplan-planen. Renoveringsprojektet av Salo sjukhuscampus inleddes av behovet av funktionella 

förändringar samt av behovet av renovering på grund av byggnadernas dåliga skick. Salo stad och VSSHP har tack 

vare renoveringen fått en idé om att förena funktioner enligt principen ”en lucka”. 

Projektets lokalprogram är 8 020 hym², varav 7 341 hym² ingår i nybyggnadsdelen och resterande 679 hym² i 

gamla utrymmen som renoveras. Gamla byggnadsdelar rivs totalt 17 685 brm², då sjukhusområdets bruttoyta 

minskar ca 2 500 brm². 

Kostnadsberäkningen som grundas på projektplanen är 59 952 000 € euro utan rivningskostnader för gamla 

byggnadsdelar. Kostnaderna har granskats enligt kostnadsnivå i september 2022 (Haahtela-index 109,0) utan 

reservation för höjda kostnader. 

För år 2023–20267 föreslås anslag enligt följande: år 2023: 12 185 000 euro, år 2024: 17 220 000 euro, 

år 2025: 9 660 000 euro, år 2026: 11 697 000 euro och år 2027: 9 190 000 euro. 
 

 
T-sjukhus tilläggsdel nybyggnad, 2023–2025 

T-sjukhusets tilläggsdel är en del av Masterplan-planen med vilken man möjliggör tömning och rivning av U-

sjukhuset som redan överskridit sin tekniska livslängd samt övriga akuta lokallösningar för specialiserad sjukvård i 

enlighet med Masterplan-planen. Verksamhet som placeras i T-tilläggsdelen har planerats tillsammans med 

ledningen i verksamhetsområdet och sjukhusets operativa ledning, och där har också beaktats andra lokallösningar 

som behövs i sjukhusområdet. 

Projektets omfattning är ca 13 000 brm2 och den preliminära kostnadsberäkningen enligt prisnivå i september 2022 

är 48 800 000 euro. Kostnadsberäkningen preciseras i samband med upprättandet av projektplanen. 



 

För år 2023–2025 föreslås anslag enligt följande: år 2023 8 500 000 €, år 2024: 18 656 000 € och år 2025 21 

644 000 €. 
 
 

Nya U-sjukhuset, 2025–2030 

Masterplan-planen omfattar nybyggande av U-sjukhuset. Det valda scenariot (SK3, s.k. nybyggnadsscenario) 

grundas på att det nuvarande U-sjukhuset rivs så snart som möjligt efter att Fyrsjukhuset har tagits i bruk och 

istället byggs en nybyggnad i storlek enligt behov, vilken preliminärt beräknas bli färdig i slutet av år 2030. Innan 

U-sjukhuset rivs måste utbyggnaden av T-sjukhuset byggas, där man placerar verksamhet som blir kvar i U-

sjukhuset efter att Fyrsjukhuset har tagits i bruk samt utför andra nödvändiga arrangemang av funktioner. Efter 

nybyggnaden kan man avstå från bland annat A-sjukhusets och kirurgiska sjukhusets lokaler. Kostnadsberäkningen 

för projektet enligt Masterplan är 148 000 000 enligt prisnivå i september 2021. 

För år 2024–2027 föreslås anslag enligt följande: år 2024: 0,5 milj. euro, år 2025: 2,0 milj. euro, år 2026: 

3,0 milj. euro, år 2027: 10,0 milj. euro. 
 

 
Investeringar i brandstation 

Brandstationer ägs huvudsakligen av kommunerna. Utveckling av brandstationsnätet och genomförandet av planen för 

servicenätet görs även i fortsättningen i samarbete med kommunerna, så välfärdsområdets budget innehåller inga 

investeringar i fastigheter för brandstationer. 

 

 
Andra små byggprojekt och anskaffningar av enheter till fastigheter per år 

För mindre byggnads-, reparations- och underhållsprojekt i Åucs stamsjukhus och övriga fastigheter i 

välfärdsområdet har i budgeten och ekonomiplanen reserverats anslag för 3,0 milj. euro för år 2023. 

 

 
ICT-investeringar och investeringar i andra immateriella tillgångar 

 

 

Avtal som motsvarar investeringar 
 

 

ICT och övriga immateriella tillgångar 
 

 Konsolidering av klient- och patientdatasystem 2 000 3 000 1 000 1 000 

Uppdatering av klient- och patientdatasystem (G3-samarbete) 1 000 500 4 000 
 

3 000 

Genomförande och harmonisering av integrering av 
informationskällor 

1 500 1 500 1 500 
 

1 000 

Totalt 4 500 5 000 6 500 
 

5 000 

ICT och andra immateriella tillgångar totalt 15 790 13 190 9 560 
 

 

5 660 

ALLT TOTALT  
   

20 290 18 190 16 060 
 

 

10 660 

Tillgångsslag Investeringstyp  Projektets namn TA 2023 SU 2024 SU 2025 SU 2026 



 

ICT-investeringar, motiveringar: 

För ICT-investeringarna har planeringen utgått från sjukvårdsdistriktets utvecklingsfärdplan samt kända projekt som 

överförs från kommunerna. I planeringen av överföring till välfärdsområdet är det främsta målet att trygga 

kontinuiteten i verksamheten, särskilt löneutbetalningen till personal samt tillgången till tjänster. De mest 

betydande projekten i kommande års investeringsplaner anknyter till så snabb samordning och konsolidering som 

möjligt av klient- och patientdatasystem, vilket ger en bas för enhetliga verksamhetsmodeller, hantering och 

säkerhet. I planeringen av andra ICT-projekt har beaktats en helhetsreform av kunskapsledning som är nödvändig 

för att förverkliga välfärdsområdets strategi samt utveckling av ärenden och vård på distans. 

 

 
Investeringar i enheter och utrustning 

 

 

Avtal som motsvarar investeringar 

Enheter och utrustning, betydande 

 

Ambulanser 600 600 600 600 

Ambulanser, förstavård  1 440   

Totalt 600 2 040 600 600 

Övriga enheter och utrustning totalt 1 207 1 229 1 189 1 623 

Avtal som motsvarar investeringar, enheter och utrustning, totalt 1 807 3 269 1 789 2 223 

 
 

Bestående aktiva 

Enheter och utrustning, betydande 

Angiografienhet 1-riktn. 

 
 
 

1 020 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 

Förnyande av angiografienheter i hybridsal 1 200 0 0 0 

ledningsbilar 350  300  

Förnyande av två styrsystem för bilddiagnostik 0 1 500 0 0 

Kiestra WCA-3 (SCU förnyas 2025) (tidigarelagd med ett år) 0 0 50 0 

Operationsrobot (2), ersätter gammal 0 1 200 0 0 

Magnetundersökningsenhet (aera/sola fit) K940/AD2 0 0 1 500 0 

Magnetundersökningsenhet (avanto fit) K940/AD2 1 530 0 0 0 

Magnetundersökningsenhet (ingenia 1.5T) K141/TKS 0 1 500 0 0 

Magnetundersökningsenhet (ingenia 3T) K947/TG3 0 1 950 0 0 

Magnetundersökningsenhet (REKKA) 0 0 0 1 500 

Magnetundersökningsenhet, ny 0 0 2 000 0 

Bilddiagnostik, avdelning K942 0 720 180 360 

PET/TT 0 0 1 850 0 

P-sjukhus, inredning första gång 288 3 825 0 0 

släckningsbilar 1 500   670 

Förnyande av strålningsenhet (H3) 2 800 0 0 0 

Eldriven rullstol 15 st. à pris 15 000 225 225 225 225 

tankbilar  1 200 620 620 

Datortomografi K941/T4 1 350 0 0 0 

Datortomografi K942 /dag 0 1 500 0 0 

Datortomografi K945/U/T3 0 1 020 0 0 

Datortomografi K946/Tmp 1 500 0 0 0 

Förnyande av datortomografienhet 1 500 0 0 0 

oljebekämpning E-klass 

oljebekämpning F-klass 
 

1 500 

900 900 900 

oljebekämpningsutr. 200 200 200 200 

Totalt 14 963 15 740 7 825 4 475 

Övriga enheter och utrustning totalt 12 110 26 308 14 375 11 373 

Bestående aktiva, enheter och utrustning totalt 27 073 42 048 22 200 15 848 

 
 
ALLT TOTALT 

 
 

28 880 

 
 

45 317 

 
 

23 990 

 
 

18 071 

Tillgångsslag Investeringstyp  Projektets namn TA 2023 SU 2024 SU 2025 SU 2026 



 

Upphandling av enheter och utrustning, motiveringar: 

Betydande projekt är huvudsakligen förnyande av befintlig utrustning och enheter i Åucs/sjukhustjänster. Den 

första inredningen av Psykiatriska sjukhuset som blir färdigt år 2024 syns som en egen rad i planen. 

Räddningsväsendets beslut om servicenivå i området 2021–2024 fastställer räddningsverkets investeringsnivå 

och de årliga investeringarna grundas på den. Centralt är utrustning som kontinuerligt förnyas, lednings- och 

släckningsbilar och övrig brandbekämpningsutrustning. Räddningsverket har förberett en återanvändningsplan för 

tung fordonsutrustning som stöd för beslutsfattande och minskat utrustning till fastställd minimum kravnivå. Till 

räddningsväsendets investeringar hör också anskaffning av oljebekämpningsutrustning. Oljebekämpning är 

räddningsväsendets lagstadgade uppgift vars finansiering ska tryggas på ett eller annat sätt. Utrustningen har 

huvudsakligen skaffats i egen balansräkning. 

 

 
FINANSIERINGSDEL 

 
Finansieringsanalysen beskriver hur finansieringsbehovet som verksamheten förutsätter ska täckas. 

Verksamhetens finansieringsbehov får inte täckas med långfristigt lån. För investeringar kan välfärdsområdet ta 

långfristigt lån om statsrådet har beviljat fullmakt för detta enligt lagen om välfärdsområden §15. Investeringarna 

ska anpassas till den beviljade fullmakten att uppta lån. 

Finansieringsanalysen beskriver användningen av penningmedel för investeringsutgifter och påvisar förändringar i 
finansieringens kassaflöde. 

Enligt budgetförslaget räcker inte internt tillförda medel år 2023 för att täcka driftsekonomi eller 

nettoinvesteringar, utan finansieringsunderskottet är ca 136,7 miljoner euro. Verksamhetens kassaflöde har ett 

underskott på 50,4 miljoner euro och investeringarnas kassaflöde är 86,3 miljoner euro. Amorteringarna på 

befintliga lån uppgår till 41,7 miljoner euro. Lånebeståndet ökar med 136,7 milj. euro. 

I slutet av år 2023 har välfärdsområdet långsiktigt lån på ca 358,1 milj. euro. På grund av en budget med underskott 

tryggas en tillräcklig likviditet med kortfristiga lån. Likviditeten sköts inom ramarna för kreditgräns som fullmäktige 

fastställt. Även det jämna kassaflödet från den statliga finansieringen jämnar ut likviditeten. Finansieringen av 

välfärdsområdet betalas med månadsrater. I januari och juni finansåret betalas vid båda tidpunkterna 2/12 av 

hela årets finansiering och de övriga månaderna den återstående finansieringen i lika stora rater. 

Finansieringsanalysen på välfärdsområdesnivå presenteras i tabellen nedan. 



 
 

Budget-                   Plan 

förslag 2023 2024 2025 

 

INVESTERINGSBERÄKNING 

 
Investeringsutgifter 

Byggnader 59 260 000 79 667 000 46 419 000 

Fasta strukturer och enheter 

Maskiner och utrustning 27 073 000 42 048 000 22 200 300 

Övrig anskaffning av anläggningstillgångar 

Investeringsutgifter totalt 
 

86 333 000 121 715 000 68 619 300 

Investeringsinkomster 

Finansieringsandelar till 

investeringar 

Inkomst av bestående aktiva 

Investeringsinkomst totalt 0 0 0 

 
Investeringar netto  86 333 000 121 715 000 68 619 300 

 
 

 
FINANSIERINGSANALYS 

 
Verksamhetens kassaflöde 

Årsbidrag -50 381 300 57 414 300 150 367 000 

Temporära poster 

Rättelseposter, internt tillförda medel   

Verksamhetens kassaflöde totalt -50 381 300 57 414 300 150 367 000 

Investeringarnas kassaflöde 
   

Investeringsutgifter 

Finansieringsandelar till investeringsutgifter 

86 333 000 121 715 000 68 619 300 

Inkomst av bestående aktiva   

Investeringarnas kassaflöde totalt 86 333 000 121 715 000 68 619 300 

Verksamhetens och investeringarnas 

kassaflöde 

-136 714 300 -64 300 700 81 747 700 

Finansieringens kassaflöde 
   

Förändringar i utlåning    

Ökning av utlåning- Minskning av 

utlåning+  

Förändringar i lånestock 

Ökning av långfristiga lån + 86 333 000 121 715 000 88 216 800 

Minskning av långfristiga lån - -41 672 000 -47 427 000 -55 542 000 

Förändring av kortfristiga lån -/+ 92 053 300 -9 987 300 49 072 900 

Förändringar i lånestock totalt 

Förändringar i eget kapital -/+ 

Övriga förändringar i likviditet 

136 714 300 64 300 700 81 747 700 

Förändringar av förvaltade medel och förvaltat 

kapital -/ 

Förändring av omsättningstillgångar -/+ 

Förändring av fordringar -/+ 

Förändring av räntefria skulder -/+ 

Övriga förändringar av likvida medel totalt 0 0 0 

Finansieringens kassaflöde totalt 136 714 300 64 300 700 81 747 700 

Förändring av likvida medel 0 0 0 

 


