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Uppdrag och genomförande
Finansministeriet koordinerar en simuleringsövning för landskapens ekonomi som avslutas hösten 2018. 
Genom övningen testas landskapens ekonomi- och styrningsprocesser och fattande av ekonomiska beslut 
i det nya systemet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för styrningen av landskapens social- och 
hälsovård i övningen.   

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har sammanställt ett informationsunderlag som används i simule-
ringsövningen och ger i den här rapporten en expertvärdering av hur det framtida landskapet klarar av att 
ordna social- och hälsotjänster. THL:s expertgrupp har ansvarat för att producera expertvärderingen. Den 
information och de erfarenheter som fås genom övningen kommer att utnyttjas i utvecklingen av utvärde-
ringen av landskapen. Utvärderingsövningen påverkar inte finansieringen av de framtida landskapen.  

InneHåLLeT I uTvärderIngen grundar SIg på LagSTIfTnIng

Innehållet i utvärderingen grundar sig på olika dimensioner i landskapets prestationsförmåga, som är tillgång till tjänster, 
kvalitet och effektivitet, klientorientering och jämlikhet. I utvärderingen har man fördjupat sig i olika uppgiftshelheter 
inom social- och hälsovården och beaktat de mål som nämnts i paragraferna om syften i lagförslagen gällande landskaps-
reformen och social- och hälsovårdsreformen, målen i lagutkastet om valfrihet och de helheter som härrörs från centrala 
innehållslagar.

MångSIdIga InforMaTIonSkäLLor I uTvärderIngen

Som informationskällor för utvärderingen användes den information som landskapen producerat om beredningen av so-
cial- och hälsovården, förvaltningen av de framtida landskapen i egenskap av anordnare av tjänster samt om landskapens 
organisation och verksamhetssätt. Information från indikatorer samlades från THL:s, Statistikcentralens och vissa andra 
organisationers datalager. Indikatorerna kan granskas på sidan för uppföljning och utvärdering av landskapen (simule-
ringsövning) i tjänsten Sotkanet.  Inom ramen för utvärderingen har THL:s experter besökt alla landskap (se sidan med 
nyheter om utvärderingen). Tillsynsmyndigheternas rapporter har inte utnyttjats eftersom tillräcklig landskapsspecifik 
information inte fanns tillgänglig.

I övnIngen SaMManSTäLLS erfarenHeTer

THL:s målsättning med simuleringsövningen har varit att genomföra utvärderingen på ett så realistiskt sätt som möjligt. 
Den information som använts i utvärderingen har sammanställts av sådana jämförbara informationskällor som funnits 
tillgängliga.  Det har varit fråga om en övning i att sammanställa och använda dataunderlaget, vilket innebär att resultaten 
av utvärderingen främst är riktgivande och fungerar som stöd för fortsatta diskussioner. Övningen lyfte fram utvecklings-
behov i anslutning till såväl utvärderingsprocessen som informationsunderlaget. I framtiden kan man genom ett mer hel-
täckande och aktuellt informationsunderlag nå noggrannare slutresultat i utvärderingen av landskapen. Inom THL:s projekt 
för utveckling av informationsunderlaget för social- och hälsovården arbetar man med dessa utmaningar. 

Enligt utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården (RP 15/2017, 30 och 31 §) kommer THL att få en lagstadgad 
uppgift att följa upp och utvärdera landskapens verksamhet. Den egentliga utvärderingen inleds våren 2018. I fortsätt-
ningen kommer utvärderingen att utgöra en viktig del av det nationella styrningssystemet och producera grundläggande 
information för landskapens egen styrningsverksamhet.

 

Institute för hälsa och välfärd

Pekka Rissanen 
Utvärderingsdirektör

Jukka Kärkkäinen 
Överläkare

https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/arvioinnin-simulointi
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=203
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/haku?g=203
https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/ajankohtaista-arvioinnista
https://www.thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tietopohja-ja-arviointi/arviointi/ajankohtaista-arvioinnista
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Professor Pekka Rissanen har ansvarat för uppföljningen och utvärderingen av landskapen.  
Utvärderingsarbetet har koordinerats av Kimmo Parhiala.

Följande personer har fungerat som regionala utvärderingschefer: 
Jonsson, Pia Maria (Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten)

Jousilahti, Pekka (Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Södra Savolax)
Kovasin, Merja (Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten)

Kärkkäinen, Jukka (Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Nyland)
Syrjä, Vesa (Kajanaland, Lappland, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten)

Följande personer har varit med och författat avsnitten om de olika  
servicehelheterna och de olika dimensionerna: 

Aalto, Anna-Mari; Ahola, Sanna; Alastalo, Hanna; Autio, Eva; Blomgren, Sanna; Elonsalo, Ulpu;  
Forsell, Martta; Hakulinen, Tuovi; Halme, Nina; Hammar, Teija; Hastrup, Arja; Heino, Tarja; Hetemaa, Tiina;  

Hietanen-Peltola, Marke; Honkatukia, Juha; Häkkinen, Unto; Ikonen, Riikka; Kapiainen, Satu; Karvonen, Sakari;  
Kehusmaa, Sari; Kilpeläinen, Katri; Krohn, Minerva; Kuussaari, Kristiina; Lammi-Taskula, Johanna; Linnanmäki, Eila; 

Liukko, Eeva; Lounamaa, Anne; Luoto, Eija; Lyytikäinen, Merja; Martelin, Tuija; Muuri, Anu; Mäklin, Suvi;  
Nurmi-Koikkalainen, Päivi; Parikka, Suvi; Partanen, Airi; Reissell, Eeva; Sainio, Salla; Seppänen, Johanna;  

Sihvo, Sinikka; Siukola, Reetta; Ståhl, Timo; Suvisaari, Jaana; Viertiö, Satu.
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Centrala iakttagelser

Det förekommer stora begränsningar i den bedömning 
som gjorts, och resultaten av bedömningen kan främst 
betraktas som riktgivande. Den bedömning som gjorts 
inom ramen för simuleringsövningen har riktats till de 
social- och hälsotjänster som ordnats och producerats 
inom landskapet samt till främjandet av välfärd och 
hälsa. Kommunerna har emellertid olika sätt att ordna 
och producera tjänster. Landskapens verksamhet kan 
bedömas på ett sanningsenligt sätt först när ansvaret för 
att ordna tjänsterna i området har överförts till land-
skapen. 

Det informationsunderlag som använts vid bedöm-
ningen är ännu vad gäller många bedömningsdimen-
sioner bristfälligt och de uppgifter som samlats in här-
stammar från 2015–2017. På grund av den korta tid 
övningen pågick har man inte kunnat gå igenom allt 
innehåll i bedömningen tillsammans med landskapen. 
Bedömningen omfattar heller inte alla social- och häl-
sotjänster. I fortsättningen kommer informationsunder-
laget för bedömningen att utvidgas och man kommer i 
regel att sträva efter att samla alla uppgifter om ekono-
min och verksamheten för samma år. Inexaktheter på 
grund av skillnader i rapporteringspraxisen kommer i 
fortsättningen att minska då landskapen är medvetna 
om med vilka kriterier deras verksamhet bedöms.

Landskapets befolkning minskar och koncentreras till 
Kouvolaregionen. Orsaker till att invånarantalet mins-
kar är den åldrande befolkningen och flyttrörelsen 
mellan landskapen. Antalet personer i arbetsför ålder 
minskar samtidigt som den strukturella arbetslöshe-
ten ligger på en förhållandevis hög nivå. Befolkning-
ens åldrande återspeglas också i den framtida försörj-
ningskvoten. Försörjningskvoten påverkas dessutom 
av att ökningen av livsstilssjukdomar verkar vara en 
växande trend. Åldersstrukturen hos invånarna med 
invandrarbakgrund kommer i viss mån att förbättra 
försörjningskvoten i framtiden. Befolkningens utbild-
ningsnivå hör till de lägsta i landet. Landskapets egna 
planer förmedlar en betydligt negativare befolknings-
prognos än Statistikcentralens siffror tyder på.

Nettokostnaderna för landskapets social- och häl-
soverksamhet per invånare var klart högre än landets 
medelnivå. De behovsstandardiserade utgifterna under-
skred landets medelnivå en aning. Enlig finansminis-
teriets beräkningar kommer nivån av finansiering av 
landskapets social- och hälsovård att minska betydligt 
efter social- och hälsovårdsreformens övergångsperiod. 

Befolkningens hälsa är sämre än genomsnittet för 
hela landet. Det icke-åldersstandardiserade sjuklig-
hetsindexet var sjunde högst av landskapen.  

Man har inom landskapet samarbetat kring pla-
neringen av den framtida servicestrukturen sedan 
slutet av 2015, då projektet kring så kallad kommu-
nal självstyrelse inleddes. Genom projektet överfördes 
ansvaret till landskapsförbundet. Inom social- och 
hälsovårdsprojektet SOTE Kymenlaakso genomförs 
reformen och planeras helheten av framtida tjänster i 
landskapet. Kommunerna i landskapet har beslutat att 
grunda en frivillig samkommun med målet att foku-
sera på skapandet av en produktionsmodell. Den nya 
samkommunen för social- och hälsovård som grun-
dats med samkommunen för sjukvårds- och social-
tjänster i Kymmenedalen Carea som grund inleder sin 
verksamhet den 1 januari 2019. 

Nettodriftskostnaderna för primärvårdens öppen-
vård (exklusive mun- och tandvård) per invånare var 
aningen högre än i landet i genomsnitt. Det gjordes 
aningen fler mottagningsbesök inom den öppna sjuk-
vården än i landet i genomsnitt. Det gjordes i synner-
het fler andra besök än läkarbesök, läkare besöktes 
däremot i mindre grad. Mycket få hälsoundersök-
ningar av arbetslösa hade gjorts, trots att andelen 
arbetslösa i arbetsför ålder hör till de högsta i landet. 
Vårdgarantin uppfylldes ganska väl.

Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster 
i Kymmenedalen Carea ansvarar för den specialise-
rade sjukvården och specialomsorgen för landskapets 
invånare. Produktionen av specialiserad sjukvård har 
fördelats mellan Kymmenedalens centralsjukhus i 
Kotka och Norra Kymmene sjukhus i Kouvola, som 
är ett hälsocentralsjukhus som leds av en speciallä-
kare. Patienter vårdas på bäddavdelningarna i samma 
utsträckning som i landet i genomsnitt vad gäller 
vårddygn, vårdperioder och vårdperiodernas längd. 
Antalet besök inom öppenvården överskrider landets 
medelnivå en aning. Vårdgarantin tillgodoses sämre 
än genomsnittligt, väntetiden för starroperationer är 
längst i landet. Nettokostnaden per invånare för den 
specialiserade somatiska sjukvården är bland de hög-
sta i landet.

Landskapets system för mentalvårdstjänster var i 
viss mån anstaltsbetonat. Antalet besök inom öppen-
vården per invånare var genomsnittligt medan anta-
let vårddygn inom psykiatrin och antalet platser vid 
enheter för dygnet runt-boende överskred landets 
medelnivå. Betydligt färre personer än i landet i 
genomsnitt hade fått psykoterapi som ersatts av FPA. 

De nationella rekommendationer som påver-
kar kvaliteten på tjänsterna för barn och familjer 
hade följts i hög grad i Kymmenedalen. I fråga om 
registrering av omfattande hälsoundersökningar och 
tjänsternas klientorientering fanns aspekter som bör 
utvecklas. Skol- och studerandehälsovården genom-
fördes enligt författningarna och undersökningarna 
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var högklassiga. Genomförandet av mödra- och 
barnrådgivningens tjänster var genomsnittligt. Sam-
manlagt 94,8 procent av barnen födda 2014 hade fått 
hela vaccinationsserien av det femvalenta vaccinet. 
För 98,9 procent av barnen hade vaccinationsserien 
inletts. Nästan alla bedömningar av servicebehovet 
inom barnskyddet hade färdigställts inom tre måna-
der såsom lagen kräver.

Graden av strukturell arbetslöshet var näst högst 
av alla landskap, arbetslöshetsperioderna var klart 

längre än genomsnittet och aktiveringsgraden var 
ganska låg. Tillgången till arbetsverksamhet i rehabili-
teringssyfte var dock varit ganska god. 

Den äldre befolkningens funktionsförmåga var 
bättre i Kymmenedalen än i landet i genomsnitt. 
Tyngdpunkten i servicestrukturen låg på anstalter och 
inom hemvården saknades ett utbud av intensiv hem-
vård. Tillgången till hemvård dygnet runt var god. 

 

allmänna förutsättningar för att 
ordna tjänster 

Landskapet och dess befolkning
Landskapet Kymmenedalen omfattar sju kommuner, 
som bildar två ekonomiska regioner: den ekonomiska 
regionen Kotka–Fredrikshamn (Fredrikshamn, Kotka, 
Miehikkälä, Pyttis och Virolahti) och Kouvola ekono-
miska region (Iitti och Kouvola). Landskapet har cirka 
180 000 invånare och dess centralorter är Kotka och 
Kouvola. Iitti flyttar från Kymmenedalen till Päijän-
ne-Tavastland den 1 januari 2019. Landskapet hör till 
arealen, cirka 5 100 kvadratkilometer, till de minsta i 
landet och det omfattas av Nylands samarbetsområde. 

Landskapets välstånd 
Landskapets BNP-index (2015) är 90/100. Kymmene-
dalen är ett viktigt område för leverans av virke i Fin-
land, och landskapet är samtidigt en del av det största 
klustret av skogsindustri i Europa. Skogsindustrin är 
en viktig del av landskapets livskraft. Skogsindustrins 
andel av fabriksindustrins bruttovärde uppgår till 51 
procent i Kymmenedalen (19 % i hela landet). Efter-
frågan på och användningen av virke kommer att öka 
i området. Skogsindustrin investerar i cellulosapro-
duktion, och man tror att industrin kommer att börja 
producera även nya träbaserade produkter. 

Industrin spelar fortsättningsvis en viktig roll i 
landskapets företagsverksamhet, och exporten utgörs 
nästan helt och hållet av industriprodukter. Företa-
garnas andel av de sysselsatta är mindre än i landet i 
genomsnitt, och det finns få tillväxtföretag. Å andra 
sidan har garnisonerna, Gränsbevakningsväsendet och 
Tullen alltid varit viktiga sysselsättare.

Rysslands och i synnerhet S:t Petersburgs ekono-
miska område spelar en viktig roll för landskapet. 
Effekterna av dessa påverkar ekonomin, befolknings-
utvecklingen, kompetensen, kulturen och atmosfären 
i landskapet. Närheten till den ryska gränsen och S:t 
Petersburgsregionens köpkraft syns tydligt i turismens 
och handelns utveckling.

År 2016 var 16,4 procent av arbetskraften arbets-
lös (12,6 % i hela landet) och sysselsättningsgraden 
var 62,1 procent (68,7 %). Det finns flest arbetslösa 
inom industrin och flest lediga jobb inom handeln. I 
framtiden kommer tillgången på kompetent personal 
att vara en utmaning i synnerhet inom social- och 
hälsovården, där bortfallet av arbetskraft är stort och 
behovet av tjänster ökar.  

År 2016 fick cirka 13 800 personer utkomststöd, 
vilket utgör 7,8 procent av landskapets invånare 
(7,2 % i hela landet).   

Befolkningsutveckling
Kymmenedalens befolkning minskar och koncen-
treras till Kouvolaregionen. Orsaker till att invåna-
rantalet minskar är den åldrande befolkningen och 
flyttrörelsen mellan landskapen. Antalet personer i 
arbetsför ålder minskar samtidigt som den struktu-
rella arbetslösheten ligger på en förhållandevis hög 
nivå. Befolkningens åldrande återspeglas också i den 
framtida försörjningskvoten, som dessutom påver-
kas av det faktum att livsstilssjukdomarna ökar i allt 
snabbare takt. Åldersstrukturen hos invånarna med 
invandrarbakgrund kommer dock att förbättra för-
sörjningskvoten i framtiden. Enligt en prognos av Sta-
tistikcentralen kommer landskapet 2030 att ha cirka 
172 000 invånare medan försörjningskvoten förutspås 
ligga på 82,5 (65,1 år 2015). Sammanlagt 6,1 procent 
av befolkningen har invandrarbakgrund (6,6 % i hela 
landet).
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Figur 1

THL:s sjuklighetsindex, icke-
åldersstandardiserat (2013–2015).

Genomsnitt för hela landet Sjuklighetsindex  2013–2015
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I samband med beredningen av landskapsrefor-
men och social- och hälsovårdsreformen kom Kym-
menedalen fram till en svagare befolkningsutveckling 
än den som presenterats i Statistikcentralens prognos. 
Landskapets folkmängd uppskattas minska med cirka 
4 000 invånare före 2025, från 171 000 till 167 000 
invånare. Iitti (i dagsläget cirka 6 900 invånare), 
som ansluter sig till Päijänne-Tavastland den 1 janu-
ari 2019, räknas dock inte med i dessa siffror. Även 
invandringen har minskat, och nativiteten minskar i 
betydligt större grad än i landet i genomsnitt (möte 
mellan representanter för THL och aktörer som bere-
der landskaps- och social- och hälsovårdsreformen i 
Kymmenedalen 20.12.2017).

Befolkningens utbildningsnivå hör till de lägsta 
i landet. Andelen personer som inte har någon exa-
men och som avlagt en examen på andra stadiet är 
förhållandevis stor. Andelen personer som inte har 
någon examen efter grundskolan är större än i resten 
av landet (2015 var 16,5 % av kvinnorna och 21 % av 
männen i åldersgruppen 25–29 år utan examen, i hela 
landet var motsvarande andelar 14 %och 18,5 %).

Befolkningens välfärd och hälsotillståndets 
utveckling
Invånarna i Kymmenedalen är sjukare än invånarna 
i de andra landskapen i genomsnitt. THL:s icke-ål-
dersstandardiserade sjuklighetsindex (befolkning-
ens sjuklighet i förhållande till hela landets nivå) var 
sjunde högst av alla landskap i Fastlandsfinland, 113,4.  
(Figur 1.)

Förutsättningar för servicesystemets 
funktion

Landskapets organisering 
Man har inom landskapet samarbetat kring plane-
ringen av den framtida servicestrukturen sedan slutet 
av 2015, då projektet kring så kallad kommunal själv-
styrelse inleddes. Genom projektet överfördes ansvaret 
till landskapsförbundet. Drygt 50 olika arbetsgrupper 
har varit med och berett social- och hälsovårdsrefor-
men och landskapsreformen, och dessa arbetsgrup-
per har omfattat över 500 personer (se landskapets 
webbplats för landskapsreformen och social- och 
hälsovårdsreformen http://www.uusikymenlaakso.fi/
sote-ja-maakuntauudistus/esivalmistelu). Utgångs-
punkten är att först planera tjänsterna och sedan vil-
ken organisation som bäst stöder servicestrukturen. 

Inom social- och hälsovårdsprojektet SOTE 
Kymenlaakso genomförs social- och hälsovårdsre-

formen och planeras helheten av framtida tjänster i 
landskapet. Planeringen har inletts enligt livscykelmo-
dellen och indelats i tre delområden: 1) barn, unga 
och familjer, 2) vuxna och 3) äldre människor. Man 
har beaktat perspektivet för servicebehov genom att 
tillämpa segmentering. (se mellanrapporter om del-
områdena http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudis-
tus/palvelut.)

Grundandet av Kymmenedalens frivilliga sam-
kommun för social- och hälsovård inleddes i novem-
ber 2017, då fullmäktige i kommunerna i landskapet 
och samkommunsstämman för samkommunen Carea 
beslutade att inleda beredningen. Syftet är att tekniskt 
bygga upp samkommunen på plattformen för sam-
kommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kym-
menedalen Carea, i praktiken dock så att den bildar en 
helt ny samkommun. För samkommunen görs upp ett 
nytt grundavtal, en ny organisation, ett nytt lednings-
system och en ny förvaltningsstadga. Strukturen för 
organiseringen av produktionen och stödtjänsterna 
har redan godkänts, och samkommunen för social- 
och hälsovård är beredd att inleda sin verksamhet 
den 1 januari 2019. När landskapslagen och lagen om 
ordnandet av social- och hälsovården träder i kraft, 
omvandlas samkommunen för social- och hälsovård 
till landskapets affärsverk. Det har gjorts ett utkast till 
landskapets koncernstruktur (18.10.2017, se http://
www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/
maakuntakonsernin-rakenne).

http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/esivalmistelu
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/esivalmistelu
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/palvelut
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-uudistus/palvelut
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/maakuntakonsernin-rakenne
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/maakuntakonsernin-rakenne
http://www.uusikymenlaakso.fi/sote-ja-maakuntauudistus/maakuntakonsernin-rakenne
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Figur 2

Servicenätet för hälso- och sjukvården i Kymmenedalen och klassificeringen stad–landsbygd (SYKE).
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Yttre stadsområde

Kransområde kring staden

Lokala centra på landsbygden

Stadsnära landsbygd

Kärnlandsbygd  

Glesbygd

Klassificering av stads- och 
landsbygdsområden

Hälsocentral eller -station

Jourhavande sjukhus

Annat sjukhus

Sjukhus med fullskalig jour

Sjukhus (universitets) med 
fullskalig jour

Servicenätet inom hälsovården

Landskapet deltar i tre av regeringens spetsprojekt: 
1) projektet Hemvård för äldre utvecklas och närstå-
endevården för alla ålderskategorier förbättras, där 
man i projektet IkäOpastin som är en del av spetspro-
jektet utvecklar en ny slags centraliserad modell för 
klient- och servicehandledning för äldre människor, 
2) programmet för utveckling av barn- och familje-
tjänster (LAPE), inom vilket projektet LAPE-Kymen-
laakso utvecklar såväl en verksamhetsmodell för en 
familjecentral som tillhandahåller tjänster med låg 
tröskel som tjänster på särskild och mer krävande 
nivå och 3) projektet Vägar in i arbetslivet för partiellt 
arbetsföra, där man förbättrar förutsättningarna för 
partiellt arbetsföra att hitta sysselsättning. Detta är ett 
samprojekt med Södra Karelen. 

Landskapet håller på att ansöka om att komma 
med i pilotförsöket kring valfrihet som berör social- 
och hälsocentraler, där målgruppen är klienter eller 
patienter som använder många olika tjänster. Genom 
att identifiera dessa klientgrupper i ett tidigt skede 
och hänvisa dem till den centraliserade klienthand-

ledningen kan man förbättra planeringen och genom-
förandet av vården och tjänsterna. 

Det finns inget universitet i landskapet. Vill-
manstrands tekniska universitet bedriver verksamhet 
i Kouvola. Helsingfors universitet medverkar i verk-
samheten inom Helsingfors och Nylands sjukvårds-
distrikts (HNS) specialupptagningsområde. Sydöstra 
Finlands yrkeshögskola (Xamk) inledde sin verksam-
het den 1 januari 2017. Yrkeshögskolan uppstod efter 
en fusion av Kymmenedalens yrkeshögskola och S:t 
Michels yrkeshögskola. Den är verksam i Kouvola, 
Kotka, S:t Michel och Nyslott. Yrkeshögskolan har 
med sin omsättning på 70 miljoner euro per år den 
näst största budgeten i Finland och den är verksam i 
landskapen Södra Savolax och Kymmenedalen. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettoutgifterna för social- och hälsovården i Kym-
menedalen var 3 389 euro per invånare, vilket var 11 
procent mer än i hela landet i genomsnitt. Servicebe-
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hovet i området var emellertid större än genomsnittet 
(behovskoefficient 1,13), och därför var de behovs-
standardiserade utgifterna två procent lägre än lan-
dets medelvärde1. Om socialvården lämnas utanför 
granskningen var de behovsstandardiserade utgifterna 
en procent större än i hela landet i genomsnitt.

Enligt förhandsuppgifter är landskapets nettout-
gifter per invånare för social- och hälsovården och 
räddningsväsendet 73 euro större än den framtida 
statsfinansieringen efter övergångstiden (från 2024). 
Förändringen innebär att finansieringen till landska-
pet minskar med cirka 12,5 miljoner euro, vilket med-
för ett sparbehov. 

Våren 2017 beviljade ministeriet samkommunen 
för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen 
Carea undantagstillstånd för ett nybygge inom hälso- 
och sjukvården (Ratamo-centret i Kouvola), en till-
läggsbyggnad inom hälso- och sjukvården (kärnverk-
samheten vid Kymmenedalens centralsjukhus) och en 
grundreparation av centralsjukhuset. Investeringen 
uppgår sammanlagt till 217 miljoner euro, varav Rata-
mo-centrets andel är 62 miljoner euro.

Servicenätet 
Landskapets servicenät är utspritt och det finns många 
serviceställen. I landskapet finns tio hälsostationer 
som ägs av kommuner och fyra hälsostationer som 
utkontrakterats. Hälsocentralernas läkarbrist ligger 
på 5,8 procent (2017). Målet är att stärka basservicen 
och förbättra hanteringen av klientrelationer, och för 
detta ändamål skapas en ICT-lösning för alla aktörer. 
Inom vissa tjänster förekommer snedvridningar, till 
exempel inom boendet för äldre är graden av boende 
med heldygnsomsorg för hög – för närvarande cirka 
10 procent – medan målet ligger på 6–7 procent. I 
praktiken måste mängden stöd som tillhandahålls i 
hemmet ökas.

1  De behovsstandardiserade utgifterna visar var ett landskaps 
utgifter ligger i förhållande till andra landskaps utgifter eller landets 
medelvärde. Behovsfaktorer som beaktats är ålders- och könsstruk-
tur, sjuklighet och den socioekonomiska ställningen. 
Inga direkta slutsatser om hur kostnadseffektiv verksamheten är 
kan dras på basis av de behovsstandardiserade utgifterna. Den 
kalkylerade behovskoefficienten beaktar inte alla faktorer som 
påverkar utgifterna för social- och hälsovården. I beräkningen av 
de behovsstandardiserade utgifterna beaktas heller inte skillnader 
mellan områdena vad gäller tillgången till privata tjänster eller före-
tagshälsovårdstjänster. Med andra ord, det att ett landskaps behovs-
standardiserade utgifter är låga kan till exempel bero på effektivitet, 
dålig tillgång till offentlig service eller riklig användning av privata 
tjänster eller företagshälsovårdstjänster. Om landskapets behovs-
standardiserade utgifter i betydande grad avviker från landets med-
elvärde, ska man med hjälp av andra indikatorer närmare granska 
vad detta kan bero på. De behovsstandardiserade utgifterna kan inte 
direkt jämföras med uppgifter från tidigare år.

Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster 
i Kymmenedalen Carea ansvarar för den specialise-
rade sjukvården och specialomsorgen för landskapets 
invånare (se http://www.carea.fi/fi). Kymmenedalens 
centralsjukhus i Kotka får status som vanligt sjukhus 
i strukturreformen av jouren och den specialiserade 
sjukvården (samjour dygnet runt för primärvården 
och den specialiserade sjukvården). Dessutom fort-
sätter Norra Kymmene sjukhus sin verksamhet i Kou-
vola. Sjukhuset är ett hälsocentralsjukhus som leds 
av en specialläkare. Carea hör till Helsingfors univer-
sitetscentralsjukhus specialupptagningsområde. Det 
tidigare underskottet i Careas ekonomi (27 miljoner 
euro) har avlägsnats i samarbete med kommunerna. 
Antalet bäddavdelningsplatser och anställda har min-
skats.

På kartan visas i stora drag landskapets servicenät 
av specialiserad sjukvård och primärvård, exklusive 
den psykiatriska sjukvården, socialservicen och den 
privata tjänsteproduktionen. Kartan utnyttjar den 
klassificering av stad–landsbygd som utvecklats av 
Finlands miljöcentral och institutionen för geografi 
vid Uleåborgs universitet. Landskapsgränserna har 
bildats enligt regeringsproposition 15/2017.

Personalresurser 
År 2014 arbetade sammanlagt cirka 11 700 personer 
inom hälsotjänsterna och socialservicen i Kymmene-
dalen. Antalet anställda inom social- och hälsovården 
som i samband med social- och hälsovårdsreformen 
flyttas från den kommunala sektorn till landskapen 
har uppskattats till cirka 8 100 personer.

I landskapet råder brist på läkare, socialarbetare 
och talterapeuter. Det saknas hälsocentralläkare och 
för att ersätta dem har landskapet anlitat köpta läkare 
och utländska läkare. För närvarande genomförs till-
sammans med Östra Finlands universitet ett ESF-pro-
jekt för att utbilda 20 socialarbetare.

ICT-lösningar
Inom projektet POSAUS (Potilaiden ja Sosiaalihuol-
lon Asiakkaiden Uudet Suunnitelmat, på svenska nya 
planer för patienter och klienter inom socialvården) 
tas den 1 juli 2018 inom landskapet i bruk det uppda-
terade klient- och patientdatasystemet för social- och 
hälsovården, Effica Lifecare. Verksamhetsmodellerna 
harmoniseras till en gemensam verksamhetsmodell 
för social- och hälsovården i Kymmenedalen. 

http://www.carea.fi/fi
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kostnader för social- och 
hälsotjänster

Social- och hälsotjänsternas 
kostnadsutveckling
Kostnaderna för socialservicen och hälso- och sjuk-
vården har bedömts genom metoder som länge har 
använts för att utvärdera hur utgiftstrycket för dessa 
tjänster utvecklas enligt EU:s metodologi för fiskal 
hållbarhet. Metodologin omfattar i detalj strukturen 
för socialservice, hälso- och sjukvård och inkomst-
överföringar. Kärnan i metodologin är kopplingen av 
utgifterna till olika åldersgrupper, varvid man utifrån 
befolkningsprognosen kan bedöma hur tjänsternas 
volym kommer att utvecklas i framtiden. Till bedöm-
ningen fogas också antaganden om hur de reella 
lönerna och inflationen kommer att utvecklas efter-
som även de kopplas till den gemensamma EU-me-
todologin i bedömningen av den fiskala hållbarheten. 
EU-metodologin omfattar inte de beräkningsmodel-
ler som använts, kanske för att det förekommer stora 
skillnader mellan de olika EU-länderna i fråga om 
beslut kring välfärdstjänster. I Finland utvärderas hel-
heten av omsorgsområden och inkomstöverföringar 
genom SOME-modellen. 

SOME-modellen har regionaliserats med tanke på 
simuleringsövningen, och till en början används den 

för socialservice och hälso- och sjukvård och förbiser 
då inkomstöverföringar och bland annat pensioner. 
Utvärderingen omfattar centrala serviceformer för 
anstalts- och öppenvård samt olika former av primär-
vård och specialiserad sjukvård. I utvärderingen har 
använts de senaste kalkylerade uppgifterna om netto-
kostnader som sammanställts utifrån kommunstatis-
tik och som omfattar 2016. De största utgiftsposterna 
på nationell nivå är sjukhusvård inom den specialise-
rade sjukvården (cirka 3 miljarder euro) och öppen-
vård (cirka 2,3 miljarder euro) samt olika grader av 
boende- och anstaltsvårdsservice för äldre människor 
och personer med funktionsnedsättning, vars kost-
nader sammanlagt ligger på nästan samma nivå som 
kostnaderna för den specialiserade sjukvården. 

I det här skedet har modellen genomförts enligt 
den nuvarande landskapsindelningen; det finns aktu-
ella uppgifter om landskapets kostnader. Områdesin-
delningen är förhållandevis enkel att uppdatera så att 
den motsvarar organiseringsansvaren. Däremot har 
det hittills inte funnits några täckande regionala upp-
gifter om hur olika åtgärder och kostnaderna för dem 
fördelas mellan olika åldersgrupper. Därför har det 
här antagits att fördelningen inom landskapen mot-
svarar fördelningen i hela landet. I praktiken inne-
bär det att det i utvärderingen kan uppstå skillnader 
mellan landskapen endast till följd av förändringar i 
befolkningens åldersstruktur.

Figur 3

Uppskattning av hur kostnaderna för social- och hälsotjänster kommer att utvecklas i landskapet 
Kymmenedalen 2016–2040.
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I figur 3 visas en uppskattning av hur kostnaderna 
för social- och hälsotjänster kommer att utvecklas i 
Kymmenedalen under 2016–2040. Kostnaderna har 
sammanställts enligt huvudkategorier i figuren. Det 
utgås från antagandet att det årliga kostnadstryck som 
de reella lönerna och konsumentpriserna ger upphov 
till i alla huvudkategorier uppgår tillsammanlagt tre 
procent. Dessutom beskrivs den ökning som den för-
ändrade åldersstrukturen i sig ger upphov till. Enligt 
dessa antaganden kommer kostnaderna i hela lan-
det att öka med 77 procent och befolkningen med 
4,6 procent före 2030; antalet äldre människor ökar 
med drygt 30 procent. Före 2040 kommer hela landets 
kostnader att öka med 150 procent medan befolk-
ningen ökar med 6,4 procent och den äldre befolk-
ningen med närmare 37 procent. 

I Kymmenedalen förutspås kostnaderna för social- 
och hälsotjänsterna öka med cirka 65 procent mel-
lan 2016 och 2030 och med sammanlagt cirka 122 
procent under tiden 2016–2040. Befolkningen i Kym-
menedalen kommer fram till 2030 att minska med 
cirka 3,6 procent och med cirka 6,3 procent fram till 
2040. Den äldre befolkningens andel kommer att öka 
tydligt då antalet äldre invånare ökar med cirka 21 
procent fram till 2030. På 2040-talet kommer anta-
let äldre människor att börja minska en aning, var-
vid kostnadsökningen blir mindre än genomsnittet i 
Kymmenedalen.

Behovsstandardiserade utgifter och 
produktivitet inom den specialiserade 
somatiska sjukvården
Kostnaderna för den specialiserade sjukvården per 
invånare kan granskas i förhållande till områdenas 
servicebehov. De faktorer som påverkar den spe-
cialiserade somatiska sjukvården kan delas in i två 
delar: användning av tjänster och produktivitet. Med 
användning av tjänster avses i vilken utsträckning 
befolkningen i området har anlitat tjänster i förhål-
lande till landets medelnivå. Användningen av tjäns-
ter mäts genom så kallade viktade vårdepisoder1, som 
beaktar områdenas olika patientstrukturer. Produkti-
viteten beskriver hur förmånligt patienterna i landska-
pet har vårdats. Produktiviteten mäts genom kostna-
derna för viktade episoder. 

Genom behovsstandardiseringen beaktas skillna-
derna mellan de olika områdena i fråga om ålders-
struktur, sjuklighet och vissa socioekonomiska fak-
torer. Behovet av specialiserad sjukvård förklaras 
delvis av olika faktorer såsom det allmänna behovet 
av social- och hälsovård, och det har beräknats med 

1  Häkkinen, P. & Matveinen P. (2015)

olika behovskoefficienter2. Genom att dela de kalky-
lerade kostnaderna (per invånare) med behovskoeffi-
cienten för den specialiserade sjukvården får man de 
behovsstandardiserade kostnaderna för den speciali-
serade sjukvården per invånare. När dessa kostnader 
sedan delas med produktiviteten3 får man de viktade 
episoderna per invånare, det vill säga den behovsstan-
dardiserade användningen av specialiserad sjukvård. 

2  Vaalavuo, M. m fl. (2013) utifrån forskningsmaterial.
3  Produktivitet = de kalkylerade kostnaderna €/episod, index för 
hela landet = 100

Figur 4

Avvikelse från landets medelvärde (%) i fråga 
om behovsstandardiserade utgifter för den 
specialiserade somatiska sjukvården samt 
användning av tjänster och produktivitet 
enligt landskap 2016. 
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År 2016 hade Egentliga Finland de högsta behovs-

standardiserade utgifterna för den specialiserade 
sjukvården räknat per invånare (figur 4). I Egentliga 
Finland överskred kostnaderna landets medelnivå 
med tio procent. I euro innebär detta att man i Egent-
liga Finland på ett år använde cirka tio procent mer 
pengar per invånare för specialiserad somatisk sjuk-
vård än i landet i genomsnitt; detta beror på att tjäns-
ter anlitades sex procent mer än genomsnittet och att 
produktiviteten var fyra procent sämre. I Mellersta 
Finland var motsvarande kostnader 15 procent lägre 
än medelnivån för hela landet, och där är orsaken 
såväl att tjänster användes i mindre utsträckning än 

genomsnittet och bättre produktivitet. Ju större posi-
tivt procenttal, desto högre än kostnaderna i jämfö-
relse med landets medelnivå. Om produktiviteten är 
bättre än landets medelnivå syns detta genom att pro-
centtalet är negativt.

I Kymmenedalen var behovet av specialiserad 
somatisk sjukvård tolv procent större än landets med-
elvärde. De behovsstandardiserade kostnaderna per 
invånare för den specialiserade somatiska sjukvården 
var nio procent mindre än i landet i genomsnitt. Den 
behovsstandardiserade användningen av specialiserad 
sjukvård var sex procent mindre än i landet i genom-
snitt. 
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främjande av välfärd och hälsa

Enligt besöket i landskapet under temat främjande 
av hälsa och välfärd hösten 2017 framskrider bered-
ningen av främjandet av välfärd och hälsa (HYTE) på 
medelnivå i landskapet. I landskapsberedningen har 
en särskilt grupp utsetts för att planera HYTE-verk-
samheten. Det är tills vidare oklart om ansvaret för 
HYTE i fortsättningen kommer att vara en del av 
landskapets centralförvaltning och om en HYTE-ko-
ordinator utsetts. 

Vi bedömer landskapets verksamhet för främjande 
av välfärd och hälsa med tanke på det arbete som 
utförts i kommunerna i Kymmenedalen: vilka är de 
funktionella och organisatoriska utgångspunkterna 
då landskapets HYTE-verksamhet inleds i området? 
Med detta i åtanke har det också valts indikatorer som 
nedan kommer att användas som grund för bedöm-
ningen. I indikatorerna betonas hälsosektorn eftersom 
de indikatorer inom socialväsendet som tills vidare 
står till förfogande främst beskriver verksamheten 
inom servicesystemet, varvid det är svårare att defi-
niera den önskade målnivån än till exempel i fråga om 
ett hälsotillstånd.

I fem av kommunerna i området har fullmäk-
tige godkänt en välfärdsberättelse. Två kommuner 
har utsett en välfärdskoordinator eller -planerare. I 
två kommuner har fullmäktige fått en rapport om 
hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper. I 
en kommun har det fattats ett beslut om att utnyttja 
förhandsbedömningar vid beredning av beslut som 
påverkar kommuninvånarnas välfärd och hälsa. För 
att främja delaktighet har två av kommunerna i områ-
det beskrivit kommuninvånarnas möjligheter att delta 
och påverka på sin webbplats. Inom primärvården 
hade 5/10 000 klienter (i hela landet 26,7/10 000) fått 
handledning eller råd kring motion av en läkare, skö-
tare, fysioterapeut eller ergoterapeut.

Behovsfaktorerna inom landskapets HYTE-verk-
samhet har bedömts med hjälp av nyckeltal som har 
en tydlig koppling till invånarnas välfärd och hälsa; 
även landskapet och kommunerna kan tillsammans 
påverka dessa faktorer. En del effektiva åtgärder är av 
sådan karaktär att de förutsätter sektorsövergripande 
samarbete medan det för en del behövs regionalt sam-
arbete antingen mellan kommunerna och landskapet 
eller mellan kommunerna. De svåraste fenomenen 
som ger upphov till ett behov av HYTE-verksamhet 
kräver samarbete mellan alla parter. Sådana fenomen 
är till exempel strukturell arbetslöshet och margina-
lisering från utbildning. Sammanlagt åtta procent av 
15–64-åringarna har drabbats av strukturell arbets-
löshet, det vill säga är svårsysselsatta (6,2 % i hela 

landet). Andelen 17–24-åringar som inte har en exa-
men efter grundskolan är 10,5 procent (8,3 % i hela 
landet). Andelen ARA-bostäder i landskapet beskriver 
andelen bostäder av hela bostadsbeståndet som grun-
dar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt 
behov. I landskapet utgör denna andel tolv procent av 
bostadsbeståndet, vilket motsvarar medeltalet för alla 
landskap (12,1 % i hela landet).

Andelen överviktiga vuxna är 21,4 procent (i hela 
landet 18 %), och 15,3 procent har stora svårigheter 
att springa en sträcka på hundra meter (12 % i hela 
landet). Sammanlagt 17,4 procent av personerna med 
hög utbildning (15 % i hela landet) och 35,9 procent 
av personerna med låg utbildning (36 % i hela landet) 
uppger att de sannolikt inte kommer att orka arbeta 
ända tills de får ålderspension. 

I den här granskningen har antalet konstaterade 
klamydiainfektioner i området valts som nyckeltal för 
smittsamma sjukdomar. Landskapets nyckeltal (211 
fall/100 000 invånare) ligger under det nationella 
genomsnittet (242 fall/100 000 invånare). 

Figur 5

Text till figuren: Kommuner som har en HYTE-
koordinator eller -planerare, % av landskapets 
kommuner

%

Norra Karelen

Södra Savolax

Mellersta Österbotten

Norra Savolax

Norra Österbotten

Egentliga Tavastland

Birkaland

Mellersta Finland

Satakunta

Egentliga Finland

Lappland

Kymmenedalen

Nyland

Södra Karelen

Kajanaland

Södra Österbotten

Österbotten

Päijänne-Tavastland

Genomsnitt för 
HELA LANDET 62 %

100
33

65

75

54

50

46
47

68

75

86

75
38

37

43

60

37

95

0–9,9 10–19,9 20–29,9 30–39,9 40–49,9 50–59,9 60–69,9 70–79,9 80–89,9 90–100



Social- och hälsovårdstjänster Kymmenedalen – utvärderingsrapport, våren 2018

THL – Stöd för beslut 21  |  2018 12

Ö
V

N
IN

G

förebyggande tjänster 

De förebyggande tjänsterna inom social- och hälso-
vården spelar en central roll i stödjandet av befolk-
ningens hälsa och välfärd. Grundpelaren i de förebyg-
gande tjänsterna är mödra- och barnrådgivningen och 
skolhälsovården, som når hela åldersklassen i fråga. 
Vad gäller ungdomar har studerandehälsovården 
– som når största delen av åldersklassen – en viktig 
roll.  Genomförandet av dessa tjänster har bedömts ur 
perspektivet för hälsoundersökningar i avsnittet om 
tjänster för barn, ungdomar och familjer. Här bedöms 
dock om elevhälsotjänsternas psykolog- och kurators-
resurser är tillräckliga. Även om ansvaret för att ordna 
psykolog- och kuratorsresurser har planerats ligga på 
kommunen, ska de beaktas vid bedömning av hur väl 
de elevhälsotjänster som ordnats av landskapet fung-
erar. 

I det här kapitlet beskrivs med hjälp av några 
nyckeltal genomförandet av mottagningsverksamhet 
inom primärvården och mun- och tandvård. I fråga 
om screeningar fanns ännu inga lämpliga indikato-
rer tillgängliga, och de uppgifter som lämpar sig för 
bedömning av de förebyggande tjänsterna inom soci-
alvården är för närvarande under uppbyggnad efter-
som strukturerade uppgifter inom socialvården är 
under utveckling. Helheten av förebyggande tjänster 
för äldre är omfattande. Inga uppgifter om till exem-
pel rådgivningstjänster för äldre, ändringsarbeten i 
bostaden eller rehabilitering finns tillgängliga. Den 
här bedömningen omfattar endast hemvård för per-
soner som får närståendevård. 

Vid bedömning av situationen bör tas i beaktande 
hur eventuella olikheter vad gäller praxisen för regist-
rering i patientdatasystemet påverkar hur täckande 
uppgifterna är. 

I området har gjorts färre strukturerade kart-
läggningar av användningen av alkohol och droger 
och tobak än i resten av landet. År 2017 gjordes två 
kartläggningar per 10 000 invånare (21/10 000 i hela 
landet). Enligt registreringar inom primärvården 
gjordes 2017 en hälsoundersökning av 0,5 procent 
av de arbetslösa, vilket är klart mindre än i landet i 
genomsnitt (1,3 %). Hälsoundersökningar för arbets-
lösa borde genomföras i betydligt större utsträckning, 
enligt en expertbedömning för cirka 30–40 procent 
per år. 

Orken hos närståendevårdare till personer över 75 
år stöds genom hemservice inom närståendevården 
i större utsträckning än i landet i genomsnitt. Sam-
manlagt 43,7 procent av de personer som får närstå-
endevård är också klienter inom hemvården (37 % i 
hela landet). 

Mun- och tandhälsan hos barn och unga granskas 
hos en munhygienist eller tandskötare i årskurs ett, 
fem och åtta, i övriga fall enligt behov. 0–17-åring-
arna i området har gjort 406 besök hos hälsocentra-
lens munhygienist per 1 000 invånare i åldern i fråga 
under ett år, vilket är mindre än i landet i genomsnitt 
(464/1 000). I den här åldersgruppen utför munhygi-
enister i regel förebyggande arbete (beroende på den 
lokala arbetsfördelningen) samt ortodontiska behand-
lingar.

Elevhälsotjänsternas psykologers arbetsinsats är 
1,5 timmar per hundra elever och vecka, vilket är 
mindre än i hela landet i genomsnitt (3,1 timmar/100 
elever). Elevhälsotjänsternas kuratorers arbetsinsats 
ligger på 4,6 timmar per hundra elever per vecka, vil-
ket ligger nära landets genomsnitt (4,8 timmar/100 
elever). 

Under landskapsberedningen organiserar land-
skapet sin verksamhet och bygger upp samarbetet 
med bland annat kommunerna i området i syfte att 
förbättra invånarnas delaktighet, välfärd, hälsa och 
trygghet. Landskapet kommer att vara en central 
aktör i den här verksamheten. Mot bakgrunden av de 
nyckeltal som nu valts för bedömningen (i simule-
ringsövningen) verkar det som om behovsfaktorerna i 
området ligger under landets medeltal för flera nyck-
eltal. Enligt jämförelsen ligger HYTE-verksamheten 
på medelnivå i landskapet, och en beredningsgrupp 
har grundats för verksamheten. Vid beredning av vik-

tiga kommunbeslut och i framtiden landskapsbeslut 
ska man i HYTE-verksamheten fästa uppmärksamhet 
såväl vid att minska riskfaktorerna för uppkomsten av 
sjukdomar och sociala problem som vid att förbättra 
utbildningen bland ungdomar och minska den struk-
turella arbetslösheten. Uppmärksamhet bör också rik-
tas till att utveckla HYTE-strukturer och -praxis, till 
exempel utse HYTE-koordinatorer, ta i bruk metoder 
för förhandsbedömning av konsekvenser och rappor-
tera om skillnader i välfärd och hälsa mellan olika 
befolkningsgrupper.
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primärvård

Tillgången till service utvärderas med hur tjänsterna 
används och vårdgarantin efterlevs. Antalet besök hos 
den öppna sjukvården var 2,2 per invånare i Kymmen-
edalen, vilket är omkring tre procent högre än i landet 
i genomsnitt (antalet besök justerat med sjuklighetsin-
dexet från medeltalet). Antalet läkarbesök var 11 pro-
cent lägre och andra än läkarbesök 17 procent högre 
än det ovan nämnda kalkylerade antalet besök. Bland 
dem som hade bokat icke-brådskande mottagningstid 
blev 62 procent mottagna av läkare inom en vecka 
(i hela landet 42 %, variationsintervall 25–69 %).  
Den maximala tid som fastställs i vårdgarantin över-
skreds vid 3,8 procent av alla besök inom primärvår-
dens öppna sjukvård (i hela landet 2,1 %, variations-
intervall 0–11 %).

Utifrån enkätmaterialet hade 30 procent av dem 
som behövde tjänster inte fått tillräckligt med tjänster 
av hälsocentralläkare (variationsintervall 21–34 %).  
Av klienterna tyckte bara 19 procent att de kunde 
delta i sin egen vård (i hela landet 28 %, variations-
intervall 19–34 %). 43 procent upplevde att allt hade 
skötts smidigt och att informationen hade fungerat 
inom personalen (i hela landet 46 %, variationsin-
tervall 32–55 %). 72 procent ansåg att de hade haft 
en verklig möjlighet att välja hälsostation, det här var 
en av de största andelarna i hela landet (i hela landet  
67 %, variationsintervall 57–77 %). 38 procent var 
nöjda med den mängd information som låg till grund 
för valet – bland annat om kötider och kvalitet – vilket 
är mer än för landet i genomsnitt (29 %). 

Andelen klienter som bytt hälsostation bland dem 
som använt servicen under 12 månader var 1,9 pro-
cent i Kymmenedalen (variationsintervall 0,6–5,3 %).

Av de klienter som besökt vårdarens mottagning 
besökte bara 0,2 procent läkarens mottagning inom 
tre dygn. Variationen mellan landskapen var stor 
(0,2–56,8 %) – värdet beskriver skillnaden i verksam-
hetssätt. Av patienterna besökte 0,96 procent hälso-
centralläkarens mottagning mer än 10 gånger per år, 
andelen varierar mellan landskapen från 0,58 till 2,04 
procent. 

Vårdpraxisens kvalitet utvärderades genom 
granskning av förskrivningar av mikrobläkemedel för 

behandling av ospecifik övre luftvägsinfektion: Ande-
len patienter som förskrevs antibiotika varierade mel-
lan landskapen från 9,8 till 31,7 procent. I Kymmene-
dalen var andelen 20 procent och i landet i genomsnitt 
23 procent.

Driftskostnader för öppen vård inom primärvår-
den (exkl. mun- och tandvård) var 64 milj. euro. Räk-
nat per invånare är det 376 euro. Landets medeltal var 
359 euro (variationsintervall 293–489 euro).

Inom primärvården var antalet besök på mot-
tagningar i öppenvården något högre än i landet i 
genomsnitt, men läkarbesöken var 11 procent färre 
och de övriga besöken 17 procent flera. Vårdgarantin 
uppfylldes sämre än i genomsnitt, och nästan en tred-
jedel upplevde att de fått otillräckligt med hälsocen-
tralläkartjänster. Upplevelsen av delaktighet i den egna 
vården var sämst i landet. 72 procent ansåg att de hade 
haft en verklig möjlighet att välja hälsostation.

Figur 6

Avvikelse från landets medeltal i antalet 
besök inom primärvårdens öppna sjukvård, 
justerat med sjuklighetsindexet i landskapet, 
det totala antalet besök inom den öppna 
sjukvården, läkarbesök och andra besök än 
läkarbesök.
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Mentalvårds- och 
missbrukartjänster

Mentalvårdsindikatorerna har valts så att de skapar en 
bild av hur allmänt förekommande mentala problem 
är samt av tillgången till och användningen av olika 
mentalvårdstjänster i landskapet. Det fanns knappt 
om indikatorinformation om vårdens kvalitet, men i 
fråga om psykossjukdomar granskades aspekter såsom 
vård oberoende av patientens vilja, användning av 
tvångsåtgärder och långvarig sjukhusvård.

Indikatorerna för missbrukartjänster ger en all-
män bild av användningen av alkohol och droger 
bland områdets vuxna befolkning och av anlitandet 
av tjänster för alkohol- och drogproblem och sjukdo-
mar som orsakats av alkohol och droger. Alkoholdöd-
ligheten som centralt påverkar de socioekonomiska 
hälsoskillnaderna granskas utifrån antalet förlorade 
levnadsår på grund av alkoholkonsumtion i den lägsta 
inkomstklassen (PYLL, uppgifter från 2013) eftersom 
förändringar i alkoholkonsumtionen i högre grad 
är synliga i den lägsta inkomstklassen än i de övriga 
inkomstklasserna. Granskningen omfattar också två 
indikatorer som beskriver kvaliteten på och behovet 
av förebyggande missbruksarbete. 

Ingen indikatorinformation om tjänsternas klien-
torientering och jämlikhet eller om personalen fanns 
tillgänglig för den här bedömningen. 

Allvarliga mentala störningar är ungefär lika van-
liga i Kymmenedalen som i landet i genomsnitt. Sam-
manlagt 1,9 procent av befolkningen har rätt till spe-
cialersättning för läkemedel mot psykos (1,8 % i hela 
landet). Sammanlagt 4,2 procent av invånarna i åldern 
25–64 år får sjuk- eller invalidpension på grund av 
mentala störningar eller beteendestörningar (3,5 % i 
hela landet). Andelen personer som fått sjukdagpen-
ning på grund av psykisk ohälsa av befolkningen i 
samma ålder är lägre än landets genomsnitt vad gäller 
25–64-åringar men högre än genomsnittet vad gäller 
18–24-åringar. Andelen personer som upplever psy-
kisk påfrestning är lägre än i landet i genomsnitt. 

Anlitandet av mentalvårdstjänster inom öppen-
vården ligger mycket nära landets medelvärde. Land-
skapets vuxna invånare gjorde 524 öppenvårdsbesök 
inom mentalvården per tusen 18 år fyllda invånare 
(518 i hela landet) medan antalet öppenvårdsbesök 
inom den specialiserade sjukvården var 11 per tusen 
18 år fyllda invånare och antalet öppenvårdsbesök 
inom primärvården 425 per tusen invånare (i hela 
landet 340 respektive 144). 

Antalet vårddygn inom den psykiatriska anstalts-
vården är betydligt högre än landets medelvärde i 
åldersgruppen 18–24 år, aningen högre än landets 

medelvärde i åldersgruppen 25–64 år och aningen 
lägre än landets medelvärde bland personer som fyllt 
65 år. Andelen 18 år fyllda personer som förordnats 
till vård oberoende av sin vilja per 1 000 personer i 
samma ålder är större än i landet i genomsnitt. Även 
användningen av tvångsåtgärder oberoende av patien-
tens vilja under en vårdperiod är vanligare än i landet 
i genomsnitt. Andelen psykiatriska patienter som varit 
inlagda på sjukhus i mer än 90 dagar utan avbrott är 
aningen större än genomsnittet för hela landet.

Antalet klienter på psykiatriska rehabiliteringshem 
är aningen större än landets medelvärde i fråga om 
tjänster med stöd dygnet runt och lägre i fråga om 
tjänster som inte tillhandahåller stöd dygnet runt.

Betydligt färre personer än i landet i genom-
snitt har fått psykoterapi som ersatts av FPA. Bland 
16–24-åringarna har 6,6 personer per tusen invånare i 
samma ålder och bland 25–64-åringarna 4,5 personer 
per tusen invånare i samma ålder fått psykoterapi (10 
respektive 9 i hela landet). I Kymmenedalen gjordes 
klart färre besök vid privata psykiatriska enheter som 
ersattes av FPA än i landet i genomsnitt. 

I det stora hela fokuserar mentalvårdstjänsterna i 
Kymmenedalen i viss mån på anstaltsvård. I synnerhet 
det att personer i åldern 18–24 år tillbringade betyd-
ligt fler vårddygn på anstalt än landets genomsnitt 
väcker uppmärksamhet. För samma åldersgrupp hade 
också registrerats fler perioder med sjukdagpenning 
med anledning av den mentala hälsan än i övriga 
delar av landet, medan psykoterapi utnyttjades i min-
dre grad än genomsnittet. Det verkar som om det 
finns ett behov av att utveckla öppenvårdstjänsterna i 
synnerhet för den här åldersgruppen. Kvalitetsindika-
torerna för anstaltsvården visade att vård oberoende 
av patientens vilja och användning av tvång var för-
hållandevis vanligt, och landskapet bör sträva efter 
att minska dessa. Tillgången till psykoterapi bör för-
bättras. 

Sammanlagt 22,4 procent av den vuxna befolk-
ningen i Kymmenedalen röker dagligen (16,6 % i hela 
landet), 37,2 procent använder för mycket alkohol 
(andelen personer vars poäng överskrider riskgränsen 
enligt AUDIT-C-indikatorn; 33,2 % i hela landet) och 
2,8 procent har använt cannabis under det senaste året 
(4,4 % i hela landet). I landskapet uppdagades 32,2 
nya hepatit C-infektioner som i regel smittat genom 
injektion av droger per 100 000 invånare (20,8 i hela 
landet). 

I öppenvården för personer med alkohol- och 
drogproblem betonas missbrukarvårdens special-
tjänsters roll. Missbruksarbetet inom primärvårdens 
öppenvård har mycket få patienter (0,4/1 000 invå-
nare) jämfört med landets genomsnittsnivå (6,2). 
Antalet patienter inom missbruksarbetet inom pri-
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Figur 7

Antal patienter som vårdades på grund av 
alkohol- och drogrelaterade sjukdomar inom 
den öppna primärvårdens missbruksarbete, 
inom den öppna missbrukarvårdens 
särskilda service och inom den specialiserade 
sjukvårdens öppenvård/1 000 invånare 2016
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märvårdens öppenvård är i Kymmenedalen lägst i hela 
landet. Missbrukarvårdens öppenvård har aningen 
fler klienter (9,0/1 000 invånare) än i hela landet 
(8,2). Den specialiserade sjukvårdens öppenvård har 
aningen färre patienter med anledning av alkohol och 
droger (5,0/1 000 invånare) än i hela landet (5,4). 

Inom dygnet runt-servicen betonas missbrukar-
vårdens specialtjänsters roll. Det finns färre patienter 
med anledning av alkohol och droger på sjukhusens 
och hälsocentralernas bäddavdelningar (2,2/1 000 
invånare) än i landet i genomsnitt (2,8). Avgiftnings- 
och rehabiliteringsenheterna inom missbrukarvården 
har nästan dubbelt fler klienter (4,6/1 000 invånare) 
än i resten av landet (2,4), och även boendeservicen 
inom missbrukarvården har fler klienter (2,1/1 000 
invånare) än i hela landet (1,1). Siffrorna för såväl 
missbrukarvårdens anstaltsvård som boendeservice 
är för Kymmenedalens del högre än i andra landskap. 

De 25–80-åringar som har de allra lägsta inkom-
sterna förlorar fler levnadsår på grund av alkoholdöd-
lighet (PYLL) (3 816/100 000 personer i samma ålder) 
än i hela landet (3 261).

I 57,1 procent av kommunerna i området har 
utsetts ett organ som ansvarar för det förebyggande 
missbruksarbetet (44,1 % i hela landet). Eleverna i 
årskurserna 8 och 9 i högstadieskolorna i Kymmen-
edalen är i större utsträckning ordentligt berusade 
minst en gång i månaden (11,4 %) än eleverna i hela 
landet (10,2 %).

Såväl daglig rökning som riskkonsumtion av alko-
hol är vanligare än i landet i genomsnitt och antalet 
nya hepatit C-infektioner som smittat genom injek-
tion av droger är flest i hela landet. Andelen cannabi-
sanvändare är emellertid lägre än landets genomsnitt. 
Antalet patienter inom missbruksarbetet inom pri-
märvårdens öppenvård är lägst i hela landet medan 
missbrukarvårdens öppna tjänster anlitas i högre grad 
än genomsnittet. Graden av utnyttjande av missbru-
karvårdens anstaltsvård och boendeservice är högst 
i hela landet. De personer som har de lägsta inkom-

sterna förlorar fler levnadsår än genomsnittet på 
grund av alkoholdödlighet. Då tjänsterna utvecklas 
bör uppmärksamhet fästas vid tjänster inom primär-
vårdens missbruksarbete samt vid ändamålsenliga 
tjänster för personer som injicerar droger, ungdomar 
och personer som riskerar att marginaliseras. Över 
hälften av kommunerna i landskapet har utsett ett 
organ som ansvarar för genomförandet av det före-
byggande missbruksarbetet.
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Figur 8

Andelen personer ( justerad) som väntat över 
två dagar på operation på grund av höftfraktur
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Mot bakgrunden av sjuklighetsindexet och indexet 
för folksjukdomar har befolkningen ett medelmåttigt 
behov av tjänster jämfört med de övriga landskapen. 
Sjukhusvård på grund av skador och förgiftningar 
behövs mer sällan än genomsnittligt, men cancer 
är vanligare än i de övriga landskapen (cancerindex 
125,8, dvs. det högsta i landet). 

Kymmenedalen är ett landskap vars befolkning har 
koncentrerats till två städer och även den specialise-
rade sjukvården har fördelats mellan centralsjukhuset 
i Kotka och Norra Kymmene sjukhus i Kouvola (spe-
cialistlett hälsocentralssjukhus). Antalet vårddagar och 
-perioder på bäddavdelning ligger på landets medel-
nivå och perioderna varar lika länge som genomsnit-
tet i landet (3,3 dygn). Det måttliga utnyttjandet av 
avdelningsvård och besök inom öppenvården (1,7 per 
invånare, 1,5 i hela landet) återspeglas också i indexet 
för användningen av tjänster inom den specialiserade 
somatiska sjukvården, som är 100,8. Antalet vård-
perioder med åtgärder ligger på landets medelnivå i 
jämförelsen (79,2/1 000 invånare). Andelen jourope-
rationer är måttlig (21,3 %) och antalet dagkirurgiska 
åtgärder jämfört med alla åtgärder ligger bland den 
högsta tredjedelen (53,3 %). År 2016 var antalet för-
lossningar 1 353, varav 14,8 procent var kejsarsnitt, 
vilket är mindre än genomsnittet i landet. Det görs 
färre kontrastmedelsundersökningar av kranskärlen 
och ballongutvidgningar än genomsnittet i landet, 
4,66 kontrastmedelsundersökningar/1 000 invånare 
(6,5 i hela landet) och 2,08 utvidgningar/1 000 invå-
nare (2,8 i hela landet). 

Den stora andelen vårdperioder som inleds under 
jourtid och genom första hjälpen kan vara ett uttryck 
för brister i den övriga hälso- och sjukvårdsverksam-
heten i landskapet eller långa väntetider till planerad 
vård. I Kymmenedalen ligger antalet jourbesök under 
landets genomsnitt (124/1 000 invånare, 185 i hela 
landet). I ungefär hälften av fallen inleds en oplane-
rad vårdperiod (47,6 %), å andra sidan är detta nor-
malt i vårt land (47 % i hela landet). En betydande 
del av patienterna uppsöker vård utan lämplig remiss 
(35,3 %, i hela landet 23,9 %). Antalet personer som 
väntar på specialiserad sjukvård är lägre än genom-
snittet, nämligen 16,4/1 000 invånare (motsvarande 
antal för hela landet är 20,3). Väntetiden för vård hör 
ändå till de längsta i landet, 51 dygn (46 dygn i hela 
landet, variationsintervall 31–63 dygn). Väntetiden för 
starroperationer är den längsta i landet, 107 dygn (75 
dygn i hela landet) och även kön till ledprotesopera-
tioner är lite längre än genomsnittet för hela landet 
(80 dygn, 75 dygn i hela landet). 

Nettodriftskostnaderna för landskapets specialise-
rade somatiska sjukvård är 1 221 euro per invånare, 
vilket hör till de högsta i landet (1 139 i hela landet, 
variationsintervall 859–1 347 euro). Kostnadsindexet 
är dock endast 94,9. Personalens andel av verksamhets-
kostnaderna är 38,7 procent, vilket är klart mindre än 
den genomsnittliga nivån i landet (52,3 %), medan de 
köpta tjänsternas andel är större, 42,9 procent (30,8 % 
i hela landet). Vad gäller rapportering om resurser 
förekommer beklagliga inexaktheter i alla landskap, 
men Kymmenedalen ligger under landets medelvärde 
i fråga om antalet vårdplatser (1,68 vårdplatser/1 000 
invånare, 2,2 i hela landet). Också antalet årsverken 
ligger under medelnivån, 6,65 årsverken/1 000 invå-
nare (motsvarande antal för hela landet är 11,8), även 
vad gäller läkare (0,68 läkarårsverken/1 000 invånare, 
motsvarande siffra för hela landet är 1,34). 

Vad gäller de kvalitetskriterier som valts för 
granskningen är landskapets resultat acceptabla: 
andelen personer som väntat över två dagar på ope-
ration på grund av en höftfraktur utgör 4,5 procent 
av alla patienter med höftfraktur (4,2 % i hela landet, 
variationsintervall 0–15,3 %), dödligheten 30 dagar 
efter hjärtinfarkt är 6,6 procent (8,8 % i hela landet, 
variationsintervall 5,5–10,8 %) och 12,3 procent av 
dessa patienter blir intagna på sjukhus på nytt (13,3 % 
i hela landet, variationsintervall 9,1–20 %). Antalet 
bakteriemier orsakade av Staphylococcus aureus/1 000 
vårddygn hör till de högsta i hela landet (0,34). I detta 
fall begränsas granskningen av bristen på referensdata.  
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Tjänster för barn, ungdomar  
och familjer

De nationella rekommendationerna, som påverkar 
kvaliteten på tjänsterna för barn och familjer, har iakt-
tagits i mycket hög grad i Kymmenedalen. De indika-
torer som bedömts tyder dock på att det ännu finns 
aspekter som behöver utvecklas vad gäller tjänsternas 
klientorientering. Brister på registreringen gör det 
svårt att bedöma om omfattande hälsoundersökning-
arna genomförs i jämlikt sätt.

Genomförandet av såväl mödra- och barnrådgiv-
ningens tjänster som skol- och studerandehälsovården 
ligger i Kymmenedalen på landets medelnivå. Också 
inom barnskyddet motsvarar situationen landets 
medelnivå. 

De indikatorer som använts i utvärderingen 
beskriver endast en del av tjänsterna för barn och ung-
domar. Utvärderingen omfattade inte några indikato-
rer som beskriver behovet av tjänster.

Familjecentralernas tjänster
Alla kommuner i Kymmenedalen uppgav att de ord-
nar en omfattande hälsoundersökning för alla barn 
och alla som väntar barn. Åtminstone barnets ena för-
älder deltar i den omfattande hälsoundersökningen, 
som genomförs i samarbete mellan en hälsovårdare 
och en läkare. Om genomförandet av omfattande häl-
soundersökningar granskas utifrån anteckningar med 
patientuppgifter ser emellertid situationen för barn 
i åldern 4 månader och 4 år dålig ut i Kymmeneda-
len (endast 23 % av undersökningarna för 4 måna-
der gamla barn och 27 % av undersökningarna för 
4-åringar har genomförts). Detta kan delvis förklaras 
av egenskaper hos de klientdatasystem som används 
och brister i registreringen.

Enligt en enkät om klienttillfredsställelsen gäl-
lande barnrådgivningen var klienterna i Kymmeneda-
len nöjda med rådgivningstjänsterna. Antalet hälso-
vårdare på mödra- och barnrådgivningarna motsvarar 
rekommendationerna om personalantal medan anta-
let läkare i måttlig grad motsvarar rekommendatio-
nerna.

I fråga om de tjänster som bedömts kan konstate-
ras att det ordnas dåligt med kontroller av munhälsan 
för förstföderskor i Kymmenedalen och att en måttlig 
andel av erkännandena av faderskapet har gjorts på 
mödrarådgivningen under graviditeten.

Familjearbetet enligt socialvårdslagen omfattade 
klart fler familjer än i resten av landet. Också net-
todriftskostnaderna för socialservicen för barn och 
familjer (exklusive barnskydd) var högre än landets 
medelvärde. 

Skol- och studerandehälsovård
I Kymmenedalen genomförs skolhälsovården och stu-
derandehälsovården för studerande på andra stadiet i 
enlighet med bestämmelserna. I landskapet hade alla 
hälsocentraler (100 %) i sin verksamhetsplan inklu-
derat de tre lagstadgade omfattande hälsoundersök-
ningarna för elever inom den grundläggande utbild-
ningen. Undersökningarna genomfördes också på ett 
högklassigt sätt. I 74 procent av skolorna i landskapet 
inbegrep den omfattande undersökningen en lärar-
bedömning av hur eleven klarar sig och mår i skolan 
(variationsintervall mellan landskapen 35–90 %).

Figur 9

Genomförande av hälsoundersökningar 
utgående från eleven, landskapets genomsnitt 
och spridning mellan kommunerna
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Både eleverna i årskurserna 4 och 5 och eleverna 

i årskurserna 8 och 9 hade samma syn som eleverna 
i hela landet på huruvida den senaste hälsounder-
sökningen hade genomförts på ett högklassigt sätt. 
Sammanlagt 48 procent av eleverna i årskurserna 4–5 
(49 % i hela landet) och 62 procent av eleverna i års-
kurserna 8–9 (60 % i hela landet) hade upplevt under-
sökningen var av hög kvalitet.

I registreringen av de omfattande hälsoundersök-
ningarna förekommer emellertid ännu brister som 
beror antingen på praxisen eller tekniska problem. 
Endast 13 procent av de omfattande hälsounder-
sökningarna för elever i årskurs 8 hade registrerats i 
Avohilmo-registret (variationsintervall mellan land-
skapen 6–34 %). 

Personaldimensioneringen vad gäller skolläkare 
var i Kymmenedalen fjärde bäst i hela landet. Antalet 
elever per skolläkarårsverke var 1,2 gånger fler än den 
nationella dimensioneringsrekommendationen (2 100 
elever). De goda personalresurserna kan ha gjort det 
möjligt att skapa en högklassig verksamhet och att 
främja skapandet av ett bra lärarsamarbete kring de 
omfattande hälsoundersökningarna.

I Kymmenedalen hade 37 procent av eleverna i 
årskurserna 8 och 9 besökt hälsovårdaren även vid 
andra tillfällen än hälsoundersökningarna, vilket i 
stort sett motsvarar andelen för hela landet (38 %).

Alla hälsocentraler i landskapet (100 %) hade i 
sina planer inkluderat en läkarundersökning inom 
studerandehälsovården under studietiden för alla stu-
derande vid gymnasier och yrkesläroanstalter. Trots 
att dessa undersökningar är lagstadgade tas de inte 
med i planerna i alla landskap (variationsintervallet 
mellan landskapen är 80–100 % för gymnasier och 
50–100 % för yrkesläroanstalter).

Tjänster på specialiserad nivå
Sammanlagt 99 procent av bedömningarna av servi-
cebehovet inom barnskyddet hade färdigställts inom 
tre månader, vilket innebär att den tidsfrist som krävs 
i lag nästan alltid tillgodosetts. Antalet klientrelationer 
inom barnskyddets öppenvård var aningen större än 
medelnivån i en jämförelse med de andra landska-
pen. Antalet klientplaner inom barnskyddet i förhål-
lande till antalet klientrelationer inom öppenvården 
(54/100) låg ovanför medelnivån i jämförelse med de 
övriga landskapen. Det bör dock beaktas att lagen för-
utsätter att en klientplan görs upp i alla klientrelatio-
ner. Antalet familjer som omfattades av barnskyddets 
intensifierade familjearbete låg på medelnivå. Också 
antalet brådskande placeringar var genomsnittligt. 
Andelen omhändertagna barn av alla barn i samma 
ålder var högre än medelnivån. Nettodriftskostna-
derna för tjänsterna inom barnskyddets öppenvård 
låg på medelnivå medan nettodriftskostnaderna för 
familje- och anstaltsvården var aningen högre jämfört 
med de övriga landskapen, vilket är en följd av att 
antalet omhändertagna barn är större.

0–17-åringarna i Kymmenedalen vårdades 
aningen fler dygn på sjukhus än i landet i genomsnitt. 
Inte en enda klient i Kymmenedalen var tvungen att 
vänta mer än de lagstadgade tre månaderna på ung-
doms- eller barnpsykiatrisk vård vid uppföljningstid-
punkterna 2017. Vanligtvis fick klienterna inom barn- 
och ungdomspsykiatrin vård inom en vecka.

Invånarna i Kymmenedalen var mer missnöjda 
med förlossningssjukhusets tjänster än på andra håll 
i Finland. 
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Figur 10

Strukturell arbetslöshet och de arbetslösas 
aktiveringsgrad i Kymmenedalen

ek = Södra karelen; ep = Södra österbotten; eS = Södra Savolax; 
kai = kajanaland; kH = egentliga Tavastland; kp = Mellersta 
österbotten; kS = Mellersta finland; kym = kymmenedalen;  
pir = Birkaland; poh = österbotten; pk = norra karelen; pp = norra 
österbotten; pS = norra Savolax; pH = päijänne-Tavastland;  
Sat = Satakunta; uus = nyland;  vS = egentliga finland

Socialservice för personer i 
arbetsför ålder 

Socialservicen för personer i arbetsför ålder är ämnad 
att stödja klienter i arbetsför ålder i ärenden som 
berör livskompetens, arbete, utkomst och studier samt 
att minska ojämlikhet. I denna utvärdering granskas 
socialservicen för personer i arbetsför ålder utifrån 
arbetslöshet, ojämlikhet och tillgänglighet. 

I Kymmenedalen var den strukturella arbetslöshe-
ten näst högst bland landskapen (8 %) och klart högre 
än det nationella genomsnittet (6,2 %). Dessutom var 
aktiveringsgraden bland arbetslösa (30,5 %) lägre än 
genomsnittet (31,6 %). Deltagandet i arbetsverksam-
het i rehabiliteringssyfte  bland 15–64-åringar (13,1 
‰) är högre än det nationella genomsnittet (11,6 ‰). 
Arbetslöshetsperioden var över 12 månader bland 
13,8 procent av de arbetslösa, vilket är klart högre 
än det nationella genomsnittet (11,9 %). Hur stort 
arbetsmarknadsstödet som kommunen delfinansierar 
är talar om hur kommunen har klarat av att hänvisa 
långtidsarbetslösa till sysselsättningsfrämjande tjäns-
ter. År 2016 betalade kommunerna i Kymmenedalen 
tillbaka 17 464 704 euro av det arbetsmarknadsstöd 
som beviljats invånarna i området, vilket är 2 252 euro 
för varje långtidsarbetslös i Kymmenedalen och tredje 
högst bland landskapen (genomsnittet i landet 1 978 
euro). 

Den höga strukturella arbetslösheten, utdragna 
arbetslöshetsperioder och något låg aktiveringsgrad 
innebär en utmaning för servicesystemet i Kymmen-
edalen, vilket även det höga beloppet för arbetsmark-
nadsstödet som Kymmenedalen delfinansierar vittnar 
om. Tillgången på arbetsverksamhet i rehabiliterings-
syfte har dock varit ganska god. 

Antalet bostadslösa i Kymmenedalen är 0,6 pro-
mille av invånarna, vilket är mindre än i landskapen i 
genomsnitt (1,2 ‰) men mer än medianen (0,3 ‰). 
Det beviljades 134 euro i utkomststöd per invånare, 
vilket motsvarar genomsnittet i landet (136 euro/invå-
nare). Andelen 25–64-åringar som fick utkomststöd 
under lång tid av befolkningen i motsvarande ålder 
var 2,8 procent, vilket tillsammans med Päijänne-Ta-
vastland är den näst högsta siffran bland landskapen 
(landets genomsnitt 2,4 %). Av 18–24-åringarna fick 
5,5 procent utkomststöd under lång tid, vilket är mest 
bland landskapen och klart mera än i landet i genom-
snitt (3,6 %). I genomsnitt beviljades 524 euro i kom-
pletterande utkomststöd och 638 euro i förebyggande 
utkomststöd per invånare som fick stöd 2016, vilket 
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var näst mest nationellt sett. Motsvarande genomsnitt 
för hela landet var 551 euro (kompletterande stöd) 
och 632 euro (förebyggande stöd). 

I Kymmenedalen behövs långvarigt utkomstöd. 
Antalet unga som får utkomststöd under lång tid kan 
tyda på ett behov av att utveckla tjänster som riktar 
sig till unga vuxna. Med hjälp av kompletterande och 
förebyggande stöd kan en persons olika behov och 
omständigheter tas i beaktande och självständighet 
främjas. Inom socialarbetet har i synnerhet förebyg-
gande stöd utnyttjats.  

Socialservicens tillgänglighet utreddes utifrån 
resultaten av ATH-undersökningen 2017. I hela lan-
det ansåg 79,8 procent av de som svarade att klient-
avgifterna eller resorna inte har försvårat servicens 
tillgänglighet. I Kymmenedalen var motsvarande 
siffra 80,6 procent. Siffran ligger nära det nationella 
genomsnittet, men ändå hade var femte som svarade 
på enkäten svårigheter med att få socialtjänster. På 
landskapsnivå var dock antalet personer som besva-
rade enkäten litet, så resultaten är på sin höjd riktgi-
vande. 
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Tjänster för personer med 
funktionsnedsättning

Personer som har en funktionsnedsättning på grund 
av en skada eller sjukdom kan utöver de allmänna 
tjänsterna behöva särskild service som stöd för det 
dagliga livet. Här granskas tjänster enligt handikapp-
servicelagen och specialomsorgslagen utifrån uppgif-
ter från 2016. De tjänster som beviljats ger en över-
blick över servicesystemet. 

I figuren nedan granskas servicehelheten för perso-
ner med funktionsnedsättning som en helhet. Figuren 
visar det totala antalet enskilda tjänster i proportion till 
antalet invånare i området (enligt statistik från 2016). 
Antalen berättar inget om hur många personer som 
omfattas av tjänsterna utan beskriver de tjänster som 
getts eller beviljats. Granskningen inbegriper följande 
tjänster: ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av 
redskap och anordningar till bostaden, antal klienter som 
får personlig assistans, antal personer med utvecklingsstör-
ning i olika typer av boendeservice och serviceboende för 
personer med grav funktionsnedsättning, antal personer 
som omfattas av verksamhet som stöder sysselsättningen 
samt arbets- och dagverksamhet, antal hushåll med per-
soner med funktionsnedsättning som fått hemvårdshjälp, 
antal beslut om stöd för närståendevård av personer under 
65 år samt färdtjänst enligt handikappservicelagen.  

Figuren visar också antalet personer till vilka FPA 
betalat förmåner på grund av funktionsnedsättning 
i proportion till antalet invånare per tusen invånare. 
I hela landet beviljades cirka 50 personer (49,9) per 
tusen invånare handikappförmåner. Antalet tjänster 
som beviljades på grund av funktionsnedsättning 
var cirka 65 (65,2) per tusen invånare. I landskapet 
Kymmenedalen var motsvarande siffror följande: 56 
(55,9) personer per tusen invånare fick handikappför-
måner och antalet beviljade tjänster var 46 (46,4) per 
tusen invånare.  Grunderna för beviljande av tjänster 
och kriterierna för att få handikappförmåner avviker 
från varandra och därför kan antalet personer som får 
handikappförmåner inte direkt likställas med antalet 
personer som behöver tjänster.  Det kan antas att det 
bland de personer som får handikappförmåner finns 
många sådana personer som inte får någon service. 
Dessa personer kan emellertid få andra tjänster, till 
exempel på grundval av socialvårdslagen. Vad gäller 
tjänsternas omfattning skulle det behövas en större 
utredning samt en behovsbedömning. 

De två största servicehelheterna bland de tjänster 
som beviljats är personlig assistans och service som 
stöder rörligheten.

I hela landet fick 383 personer per 100 000 invå-
nare personlig assistans. I Kymmenedalen var mot-

svarande antal 410. Antalet klienter berättar ingenting 
om hur mycket personlig assistans var och en beviljats 
och om servicen varit tillräcklig och effektiv. 

Service som stöder rörligheten inbegriper många 
olika typer av tjänster.  Behovet av särskild service 
påverkas av de regionala förhållandena, tillgänglig-
heten och servicestrukturen samt givetvis av den 
enskilda människans behov av att röra på sig. I Kym-
menedalen fick 1 887 personer per 100 000 invånare 
färdtjänst enligt handikappservicelagen. Motsvarande 
antal var 1 783 för hela landet. I Kymmenedalen fick 
155 personer per 100 000 invånare färdtjänst enligt 
socialvårdslagen, medan motsvarande siffra var 391 
för hela landet. 

Under granskningsåret (2016) utgjorde utgifterna 
för tjänster och ekonomiska stödåtgärder enligt handi-
kappservicelagen 117 euro per invånare i hela landet. 
I Kymmenedalen var utgifterna 110 euro, vilket var 
60 euro mindre än det största beloppet (170 euro/
invånare). Det lägsta beloppet bland landskapen var 
92 euro/invånare. I analysen av de totala kostnaderna 
bör beaktas åtminstone kostnaderna för tjänster enligt 
handikappservicelagen samt information om situatio-
nen vad gäller de allmänna tjänsterna och tillgänglig-
heten i området. Lättillgängliga och fungerande tjäns-
ter minskar behovet av särskild service. 

Figur 11

Antal personer som fick handikappförmåner 
och tjänster på grund av funktionsnedsättning 
i förhållande till befolkningen 2016
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Figur 12

Andelen klienter inom hemvården som får 
intensiv vård (%)

Genomsnitt för hela landet 2017
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Den äldre befolkningens funktionsförmåga är aningen 
bättre i Kymmenedalen än i landet i genomsnitt. Sam-
manlagt 22 procent av alla personer som fyllt 75 år har 
stora svårigheter att klara av vardagssysslorna (25 % i 
hela landet). Säsongsinfluensavaccinets täckning, som 
i Kymmenedalen är bättre än i resten av landet för 
personer som fyllt 65 år, beskriver verksamheten inom 
de förebyggande hälsotjänsterna och uppföljningen av 
riskgrupperna. I Kymmenedalen är 45 procent ovac-
cinerade, medan siffran för hela landet är 53 procent.

Målet inom tjänsterna för äldre är att äldre ska 
kunna bo hemma så länge som möjligt. I Kymmene-
dalen fick tio procent av alla kvinnor som fyllt 75 år 
och åtta procent av alla män som fyllt 75 år regelbun-
den hemvård i november 2016. Täckningen är därmed 
aningen sämre än landets medeltal. I Kymmenedalen 
får klienten i genomsnitt 13 hembesök per vecka, vil-
ket är samma som landets medeltal. Ökad hemvård 
förutsätter att man vid behov kan få också intensiv 
vård, över 60 hemvårsbesök per månad, samt hemvård 
dygnet runt. I hela landet fick 33 procent av alla 75 år 
fyllda klienter inom hemvården intensiv vård, i Kym-
menedalen var motsvarande siffra 28 procent. Nästan 
alla hemvårdsklienter i Kymmenedalen (92 %) har 
möjlighet att få hemvård dygnet runt, medan motsva-
rande siffra är 78 procent för hela landet.      

Minnessjuka personer är den största klientgrupp 
som anlitar tjänster för äldre.  Inom hemvården har 
endast var tredje klient normal kognition, men alla 
personer med symtom har inte en diagnostiserad 
minnessjukdom. Endast 15 procent av klienterna 
inom regelbunden hemvård i Kymmenedalen hade 
en diagnostiserad minnessjukdom (20 % i hela lan-
det). Satsningen på identifiering av minnessjukdomar 
inom hemvården är därmed sämre än genomsnittet. 
Det nationella täckningsmålet för stödet för närstå-
endevård är fem procent av befolkningen över 75 år.  
I Kymmenedalen var täckningen 4,6 procent, och 33 
procent av klienterna inom närståendevården fick 
hemvårdens stödtjänster, vilket är mer än genomsnit-
tet i landet. 

Servicestrukturen vad gäller tjänster för äldre har 
blivit lättare i hela landet, vilket har inneburit att 
antalet personer som anlitar hemvårdens tjänster och 
utgifterna för hemvård har ökat. I Kymmenedalen 
har 28 procent av utgifterna för tjänsterna för äldre 
använts för hemvårdens tjänster (jfr 32 % i hela lan-
det). Kostnadsbördan inom hemvården är aningen 
tyngre i Kymmenedalen än i resten av landet. Net-
todriftskostnaderna inom hemvården (euro/invånare) 

var 207 euro i Kymmenedalen och 172 euro i hela lan-
det. 

Största delen av de anställda inom hemvården är 
närvårdare. Det förekommer knappt alls några skill-
nader mellan landskapen vad gäller andelen närvår-
dare. Däremot varierar antalet sjukskötare mellan 
olika landskap (9,6–18,5 %).  Kymmenedalen har fler 
sjukskötare (15 %) än genomsnittet för hela landet 
(13 %), och sjukskötarnas andel direkt arbetstid av 
den totala arbetstiden är högre än genomsnittet i lan-
det (43 % jämfört med 37 %). Tillgången till sjuk-
skötartjänster inom hemvården verkar därmed vara 
bättre än i resten av landet. Vad gäller närvårdare lig-
ger den direkta arbetstiden på samma nivå som lan-
dets genomsnitt (60 %). 

Genom målinriktad rehabilitering strävar man 
efter att personer som får hemvård hålls så aktiva som 
möjligt och har en så bra livskvalitet som möjligt. 
Merparten av hemvårdens klienter borde ha fått en 
rehabiliteringsplan. I Kymmenedalen gör endast 23 
procent av verksamhetsenheterna inom hemvården 
systematiskt upp en rehabiliteringsplan för sina kli-
enter, vilket är klart mindre än genomsnittet i landet. 
I Kymmenedalen har personalen inom hemvården de 
näst sämsta kunskaperna i smärtbehandling av alla 
landskap. Endast 20 procent av klienterna får tjänster 
av en verksamhetsenhet som har ”goda” kunskaper i 
smärtbehandling – i hela landet är andelen 44 procent 
(variationsintervall 8–85 %). Klientrespons samlas i 



Social- och hälsovårdstjänster Kymmenedalen – utvärderingsrapport, våren 2018

THL – Stöd för beslut 21  |  2018 22

Ö
V

N
IN

G
varierande grad in av klienter, anhöriga och persona-
len (variationsintervall 41–94 % beroende på gruppen 
i fråga). I Kymmenedalen samlas respons in av alla 
klienter och landskapet är bäst i landet på att samla in 
klientrespons (76 % i hela landet). 

Kymmenedalen hör till de landskap där utgifterna 
för tjänsterna för äldre i minst grad använts för hem-
vårdens tjänster. I servicestrukturen betonas anstalts-
vård och förändringen i riktning mot mer hemvård 
har framskridit långsamt. Hemvårdens täckning och 
utbudet av intensiv hemvård är sämre än i resten av 
landet. Däremot har nästan alla klienter inom hem-
vården möjlighet att få hemvård dygnet runt. Vad gäl-
ler stöd för närståendevård ligger täckningen i Kym-
menedalen nästan på nationell nivå, och personer som 
får närståendevård har bättre möjligheter att få hem-
vårdens stödtjänster än i landet i genomsnitt.

Hemvården i Kymmenedalen har fler sjukskö-
tare än genomsnittet för hela landet, och sjukskötar-
nas andel direkt arbetstid av den totala arbetstiden 
är högre än genomsnittet i landet. Tillgången till 
sjukskötartjänster inom hemvården verkar därmed 
vara bättre än i resten av landet. Ett område som bör 
utvecklas är kunskaperna i smärtbehandling, som är 
näst sämst av alla landskap.  Mer uppmärksamhet bör 
också fästas vid att upprätthålla klienternas funktions-
förmåga. En knapp fjärdedel av verksamhetsenheterna 
inom hemvården i Kymmenedalen gör systematiskt 
upp en rehabiliteringsplan för sina klienter, även om 
en rehabiliteringsplan vid behov borde göras upp för 
alla klienter inom hemvården. Det finns också skäl att 
satsa på att identifiera minnessjukdomar. Kymmen-
edalen är bäst av alla landskap på att samla in klien-
trespons. 
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Tillgänglighet

I utvärderingen av landskapen granskas tillgången och 
tillgängligheten med hjälp av fem teman. I gransk-
ningen används uppgifter om tillgången till vård, 
utarbetandet av bedömningar av servicebehovet inom 
barnskyddet och utbudet av service nattetid inom hem-
vården samt resultaten av en befolkningsundersökning. 

Inom primärvården har tillgången utvärderats 
genom en granskning av hur snabbt patienter får tid 
till en läkare med anledning av ett icke-brådskande 
ärende. Som indikator valdes hur många procent av 
patienterna som får en tid inom en vecka efter att 
vårdbehovet bedömts. Dessutom har genomförandet 
av vårdgarantin inom primärvården behandlats i ett 
stycke specifikt för primärvården. 

Vad gäller specialiserad sjukvård har antalet 
patienter som fått vänta längre än den lagstadgade 
tidsfristen för att få vård (6 månader) i förhållande till 
hela befolkningen granskats. Som indikator för tjäns-
terna för äldre har i den här utvärderingsomgången 
använts utbudet av service nattetid inom hemvården. 
Bedömningar av servicebehovet inom barnskyddet 
borde färdigställas inom den lagstadgade tidsfristen 
på tre månader; andelen bedömningar som uppfyller 
detta granskas som en indikator på tillgång. 

Bra Medelmåttigt Inga uppgifterKräver uppmärksamhet
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Inom socialservicen för vuxna används som indi-
katorer för tillgänglighet de bedömningar som utretts 
i THL:s befolkningsundersökning gällande huruvida 
klienterna upplever att socialservicen är lättillgäng-
lig och huruvida tillgängligheten påverkas av besvär-
ligt läge och höga klientavgifter. I utvärderingen har 
endast i fråga om socialservice behandlats hur till-
gängliga tjänsterna varit i verkligheten och hur de stått 
till klienternas förfogande med tanke på klientavgifter, 
avstånd eller öppettider. Den fysiska tillgängligheten 
granskades inte i detta sammanhang.

I Kymmenedalen ligger tillgången till läkare inom 
primärvården med anledning av ett icke-brådskande 
ärende på en bra nivå: över 60 procent av patienterna 
får träffa en läkare inom en vecka. Landskapet kom-
mer på sista plats vad gäller patienter som väntat på 
specialiserad sjukvård i mer än ett halvår – det finns 
skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid detta. Till-
gången till omsorg dygnet runt inom hemvården är 
bra. Socialservicens tillgänglighet ligger på en mått-
lig nivå, visserligen bedöms tillgängligheten vara på 
en bra nivå endast i två landskap. Vad gäller bedöm-
ningar av servicebehovet inom barnskyddet har land-
skapet lyckats bra eftersom nästan alla bedömningar 
görs inom den utsatta tiden på tre månader.

Figur 13

Tillgången till tjänster i Kymmenedalen
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kvalitet och effektivitet

I utvärderingen av landskapen granskas kvaliteten och 
effektiviteten med hjälp av fem teman: primärvård, 
specialiserad sjukvård, perspektivet för förebyggande, 
socialservice och klienttillfredsställelse inom hälso- 
och sjukvården. För varje område har 1–3 indikatorer 
valts. Kvalitet och effektivitet är omfattande begrepp 
som inbegriper många olika aspekter och i den här 
granskningen rapporteras om kvaliteten och effektivi-
teten endast utifrån de valda indikatorerna. 

Kvaliteten på primärvården har utvärderats enligt 
hur många patienter som ordinerats antibiotika för 
behandling av en ospecifik övre luftvägsinfektion. Det 
finns inga grunder för att ordinera antibiotikabehand-
ling utan en klar diagnos, men ibland ordineras anti-
biotika om sjukdomen blir långvarig utan ordentliga 
indikationer. Indikatorn ger information om genom-
förande av rationell läkemedelsbehandling. 

Vad gäller specialiserad sjukvård har man valt att 
granska antalet revisionsoperationer av höft- och knä-
ledsproteser under en två år lång uppföljningstid. Ju 
bättre kvaliteten är, desto färre revisionsoperationer 
behöver göras. 

I fråga om förebyggande verksamhet granskas 
genomförandet av vaccinationsserien med tre doser 

av det femvalenta vaccinet (DTaP–IPV–Hib), som hör 
till vaccinationsprogrammet för småbarn. Eftersom 
det är mycket ovanligt att det finns en medicinsk orsak 
som förhindrar att vaccinationsserien inleds eller 
genomförs till slut, beskriver indikatorn kvaliteten på 
rådgivningsarbetet och registreringen av vaccinatio-
ner. För nästan alla barn i landet inleds en serie av 
det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stel-
kramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av 
Hib-bakterien. Barnet behöver hela serien för att ha 
ett bra skydd mot dessa livshotande sjukdomar. Flock-
immunitet skyddar inte mot till exempel stelkramp. Ju 
större täckningen för serien bestående av tre doser är, 
desto bättre är verksamhetens kvalitet och effektivitet.

Vad gäller socialservice har antalet klientplaner för 
klienter inom barnskyddet valts som indikator. Enligt 
lagen ska alla klienter inom barnskyddets öppenvård 
få en klientplan. Syftet med klientplanen är att se till 
att servicen är systematisk och att dess resultat utvär-
deras regelbundet.  Det förekommer stora skillnader 
mellan landskapen vad gäller utarbetandet av klient-
planer, men i det här skedet görs planer ännu inte upp 
enligt målet i ett enda landskap. 

I fråga om klienttillfredsställelse har man beaktat 
det sammanlagda vitsord klienter gett sjukhuset i en 
enkät om förlossningssjukhus samt frågor som mäter 
nyttan med servicen och kundtjänsten i barn- och 

mödrarådgivningsenkäter. 
I Kymmenedalen hade ungefär var 

femte patient med ospecifik övre luft-
vägsinfektion ordinerats antibiotika. 
Andelen var 10–32 procent i de olika 
landskapen. Antalen revisionsopera-
tioner av ledproteser var klart lägre än 
landets medelvärde. Antalet revisions-
operationer av höftledsproteser var i 
Kymmenedalen lägst i landet tillsam-
mans med Päijänne-Tavastland och 
Österbotten. Sammanlagt 94,8 pro-
cent av barnen födda 2014 hade fått 
hela vaccinationsserien av det femva-
lenta vaccinet. Vaccinationsserien hade 
inletts för 98,9 procent av barnen, och 
landskapet bör utreda om serien blev 
på hälft utan giltiga grunder eller om 
det är fråga om problem vid registre-
ring eller informationsöverföring. Det 
hade inte gjort upp tillräckligt med kli-
entplaner inom barnskyddets öppen-
vård. Endast hälften av klienterna hade 
fått en plan. Enligt lag ska en klientplan 
dock göras upp för alla klienter. Klient-
tillfredsställelsen var aningen sämre än 
i landskapen i genomsnitt.

Figur 14

Tjänsternas kvalitet och effektivitet i Kymmenedalen
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Figur 15

Tjänsternas klientorientering i Kymmenedalen
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*      Befolkningsundersökning

klientorientering 

Hälsotjänsternas klientorientering utvärderas med 
hjälp av tre indikatorer som grundar sig på en befolk-
ningsundersökning. Förutsättningarna för valfrihet 
utvärderades genom en fråga som kartlägger åsikterna 
om möjligheterna att välja hälsostation samt genom 
en summavariabel som beskriver hur tillräcklig infor-
mationen för jämförelse av olika vårdplatser inom 
hälso- och sjukvården är. Smidigheten vad gäller ser-
viceprocesserna inom olika hälsotjänster har bedömts 
genom att fråga vilka erfarenheter respondenten har 
av hur smidigt det går att sköta ärenden och av infor-
mationsgången mellan de yrkesutbildade inom hälso-
tjänsterna. I tolkningen av resultaten bör beaktas att 
enkätmaterialet baserar sig på små nationella urval: 
det är inte tillförlitligt att generalisera resultaten och 
tillämpa dem på enskilda landskap. Dessutom beskrivs 
klientorienteringen med en indikator som baserar sig 
på TEAviisari och som beskriver invånarnas delaktig-
het. I indikatorn summeras om kommunerna 2017 
har fastställt mål, åtgärder, resurser och ansvar för att 

främja invånarnas delaktighet. Kommuninvånarnas 
möjligheter att på kommunens webbplats hitta infor-
mation om möjligheter och sätt att delta och påverka 
samt om huruvida det i kommunen gjorts upp ett del-
aktighetsprogram granskades separat. I tolkningen av 
resultaten av TEAviisari ska tas i beaktande att det är 
fråga om administrativa åtgärder som i sig inte berät-
tar något om hur invånarnas och serviceanvändarnas 
delaktighet förverkligas i praktiken.

I Kymmenedalen ansåg invånarna allmänt taget 
att de har bra möjligheter att välja hälsostation. Däre-
mot var tillgången till referensdata inte tillräcklig, om 
även aningen bättre än i landet i genomsnitt. Enligt 
invånarna i Kymmenedalen genomfördes servicepro-
cesserna inom hälso- och sjukvården förhållandevis 
ofta på ett smidigt sätt. I Kymmenedalen har främ-
jandet av invånarnas delaktighet beaktats sämre än 
genomsnittet i Finland. Dessutom har 40 procent av 
kommunerna i området information om kommun-
invånarnas möjligheter att delta och påverka på sin 
webbplats. En kommun i Kymmenedalen har gjort 
upp ett separat delaktighetsprogram.
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Figur 16

Jämlikheten av tjänsterna i Kymmenedalen

Jämlikhet

I utvärderingen granskas jämlikhet å ena sidan på 
grundval av jämställdhetslagen och diskriminerings-
lagen och å andra sidan utifrån de skillnader i välfärd 
och hälsa som ojämlikheten i samhället ger upphov 
till.

Det första temat i utvärderingen är landskapets 
funktionella utgångspunkter vad gäller främjande 
av jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Kom-
munernas utarbetande av planer för att genomföra 
diskrimineringslagen och jämställdhetslagen och rap-
porteringen om hälsoskillnader mellan olika befolk-
ningsgrupper har använts som indikatorer för gransk-
ningen. Det andra temat i utvärderingen är ordnandet 
av särskild service för utsatta grupper. I den här utvär-
deringsomgången har man granskat tjänster riktade 
till personer med funktionsnedsättning och arbetslösa 
i syfte att öka möjligheterna till jämlik delaktighet och 
minska hälsoskillnader på grund av ojämlikhet. Infor-
mation om tillgången till tjänster för personer med 
funktionsnedsättning samlas in genom enkäter som 
riktas till hela befolkningen, men enkäterna omfat-
tar så lite erfarenheter av tjänster för personer med 
funktionsnedsättning att det för alla landskap inte går 
att göra ens en riktgivande bedömning av tillgänglig-
heten. Statistikföringen av hälsounder-
sökningar för arbetslösa varierar stort 
mellan olika kommuner, så uppgifterna 
är endast riktgivande. 

Det tredje temat i utvärderingen 
är hur jämlikhet och jämställdhet till-
godoses i tjänster som riktas till hela 
befolkningen. Som exempel har här 
använts de tjänster som tillhandahålls av 
hälsocentralläkare. I granskningen har 
även utvärderats skillnader mellan män 
och kvinnor samt mellan olika ålders- 
och utbildningsgrupper i situationer 
där tjänsterna upplevts otillräckliga. 
Ju äldre åldersgrupp det var fråga om, 
desto mindre var andelen personer i alla 
landskap som upplevde att tjänsterna 
var otillräckliga. Kvinnor ansåg oftare 
än män att tjänsterna var otillräckliga; 
i fråga om utbildningsgrupper varierade 
ordningen mellan olika landskap. Syftet 
är att i fortsättningen utvärdera om till-
gången till tjänster är jämlik samt tjäns-
ternas tillgänglighet och kvalitet även 
utifrån andra diskrimineringsgrunder 
som gäller en person i enlighet med dis-
krimineringslagen och jämställdhetsla-
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gen. Då kan man granska bland annat personer med 
utländsk bakgrund och olika språkgrupper.  Gransk-
ningen av jämlikhet är tills vidare endast riktgivande. 
I fortsättningen måste informationsunderlaget för att 
utreda utsatta gruppers servicebehov utvidgas. 

I Kymmenedalen har kommunerna precis börja 
utarbeta planer för att främja jämlikhet och jämställd-
het mellan könen i kommunens verksamhet. Ande-
len kommuner som till fullmäktige rapporterat om 
hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper av 
alla de kommuner i området som besvarat enkäten 
var lägre än genomsnittet. Kommunerna i området 
hade registrerat färre hälsoundersökningar för arbets-
lösa inom primärvården än genomsnittet (0,3–5 % 
av de arbetslösa arbetssökande i hela landet). Skill-
naderna mellan olika befolkningsgrupper i fråga om 
hur många som ansåg att de inte fått tillräckligt med 
tjänster av hälsocentralläkaren med tanke på behovet 
var i genomsnitt små. I synnerhet skillnaderna mellan 
olika utbildningsgrupper var små, medan skillnaderna 
mellan olika åldersgrupper och könen låg på medel-
nivå. I Kymmenedalen ökar den omfattande struktu-
rella arbetslösheten, den stora andelen unga utanför 
utbildning och den stora andelen av befolkningen 
som talar ett annat språk än de inhemska språken 
som modersmål utmaningarna i fråga om att främja 
jämlikhet.
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Regionala källor
Kymmenedalens landskapsförbunds webbplats http://www.
uusikymenlaakso.fi/

Careas webbplats http://www.carea.fi/fi

Sote- ja maakuntauudistus. Esivalmistelusuunnitelma 2.0 
”luonnos 18.10.” Pidentynyt esivalmisteluvaihe 1.7.2017–31.5.2018.

Institutet för hälsa  och välfärd 
PB 30 (Mannerheimvägen 166) 
00271 Helsingfors 

ISBN 978-952-343-072-3 (nätpublikation)
ISSN 1799-3946 (nätpublikation)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-072-3

www.thl.fi/julkaisut

Nationella källor
Arbets- och näringsministeriet, Sysselsättningöversikt http://
tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt1

Arbets- och näringsministeriet: Alueellinen matkailutilinpito. 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 21/2017.

Arbets- och näringsministeriet: Alueiden vahvuuksien analyysi. 
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 24/2017.

Arbets- och näringsministeriet (Repo, Joona): Maakuntien suh-
dannekatsaus 2017. Tuotanto, työmarkkinat, yritystoiminta, vä-
estö. TEM-analyyseja 78/2017

Arbets- och näringsministeriet Toimialapalvelu: Alueelliset ke-
hitysnäkymät. Syksy 2017  – Regionala utvecklingsutsikter” 
http://tem.fi/sv/regionala-utvecklingsutsikter

Arbets- och näringsministeriet Toimialapalvelu: Toimialarapor-
tit, Terveys- ja sosiaalipalvelut. Syksy 2017.

Aro Timo & Aro Rasmus: Seutukuntien elinvoimaindeksi. Helmi-
kuu 2016. https://www.slideshare.net/TimoAro/seutukuntien-
elinvoimaindeksi-2016 

Häkkinen Pirjo & Matveinen Petri. Sairaaloiden tuottavuus 
2015. Tilastoraportti 6/2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Lääkäriliitto. Terveyskeskusten lääkäritilanne. https://www.laa-
kariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/

Maakuntien rahoitus siirtymäkauden aikana 2019–2024, 
muutos suhteessa lähtötilanteeseen. Valtiovarainministeriö 
18.5.2017

Nybondas-Kangas, Henrika & Pakarinen, Terttu & Heiskanen, 
Margareta & Hotti, Anne; Juutinen, Mika & Paakkonen, Niina & 
Ruskoaho, Juho & Hakonen, Anu. Sote- ja maakuntauudistuk-
sen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi. Valtioneuvoston 
selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 49/2017. http://
urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-419-1

Ranta, Tommi & Manu, Samuli & Laasonen, Valtteri & Uusiky-
lä, Petri & Leskelä, Riikka-Leena. Kohti uusia maakuntia Sote- ja 
maakuntauudistuksen toimeenpanon esivalmisteluvaiheen yh-
teenveto. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan jul-
kaisusarja 74/2017.

Statistikcentralen, www.stat.fi
– Population
– Nationalekonomi
– Hälsa
– Utbildningsnivå

THL: Terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö 2014. Tilastora-
portti 1/2018, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

THL statistikuppgifter, www.sotkanet.fi
– Projekt- och uppföljninsindikatorer, övervakning och utvär-

dering av landskapen (simuleringsövning)
– THL:s sjuklighetsindex

Vaalavuo, Maria & Häkkinen Unto & Fredriksson Sami. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon tarvetekijät ja valtionosuusjärjestel-
män uudistaminen. Raportti 24/2013. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos.

Yrkesbarometer, https://www.ammattibarometri.fi/?kieli=sv

http://www.carea.fi/fi
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