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K ommunernas uppgift är att erbjuda alla kommun-
invånare lika förutsättningar för ett sunt liv. Alla 

kommunala sektorer har till uppgift att främja hälsan och 
välfärden och att minska hälsoskillnaderna. Hälso- och 
sjukvårdslagen (lag 1326/2010, i kraft 1.5.2011) betonar 
informationens betydelse i detta sammanhang.  

Begreppen främjande av hälsa och främjande av välfärd 
används ofta parallellt. Med detta vill man framhålla verk-
samhetens bredd och alla kommunala sektorers skyldig-
het att inverka på hälsan och välfärden. 

Med främjande av hälsa avses all verksamhet som för-
bättrar hälsan och funktionsförmågan och minskar häl-
soproblemen hos och hälsoskillnaderna mellan olika 
befolkningsgrupper. Främjandet av hälsa handlar om sys-
tematisk inverkan på förutsättningarna för hälsa och väl-
färd, det vill säga levnadsvanorna, levnadsförhållandena, 
livsmiljön och tillgången till välfungerande tjänster. 

Kommunerna strävar efter att fatta goda beslut utgående 
från bästa möjliga information. I praktiken kan avsakna-
den av information, informationens svårtillgänglighet och 
eventuella tolkningssvårigheter medföra problem. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har tidigare givit ut 
två publikationer i serien En frisk och välmående kommun 
– Stödmaterial för kommunledningen, nämligen Hyvin-
voiva ja terve kunta (2008) och Ledning för en frisk och väl-
mående kommun (2010).

Denna publikation, som behandlar kunskapsbasen för 
främjande av hälsa och välfärd, ingår i stödmaterialserien 
ovan. Publikationen behandlar faktorer som är viktiga vid 
bland annat strategiarbetet, analysen av verksamhetsbe-
tingelserna, uppföljningen av invånarnas hälsa och välfärd 
enligt hälso- och sjukvårdslagen, uppgörandet av verk-
samhetsplaner och budgetar och vid utfallsmätningen. 

Vår strävan är att leda läsaren till informationskällorna. 
THL:s databaser och register innehåller mycket informa-
tion. Publikationen presenterar dagens centrala informa-
tionskällor och THL:s framtida informationskällor. 

Stödmaterialet En frisk och välmående kommun pro-
duceras i samarbete mellan Institutet för hälsa och väl-
färd, Kommunförbundet och social- och hälsovårds-
ministeriet. 

Vi hoppas att stödmaterialet är till hjälp för kommunerna 
vid planeringen, ledningen och beslutsfattandet i anslut-
ning till främjandet av hälsa och välfärd. 

 Helsingfors, april 2011

 Marina Erhola, överdirektör
 Verksamhetsområdet för social- och hälsotjänster
 Institutet för hälsa och välfärd (THL)

förord
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InformatIon som 

VerKsamHetsförutsÄttnInG

J u mer kommunförvaltningen vet om invånarnas häl-
sa och välfärd, desto exaktare kan den förebygga 

och åtgärda problemen samt vidta åtgärder som främ-
jar hälsan och välfärden. 

Hälso- och sjukvårdslagen (§12) förpliktar kommunerna 
att bevaka invånarnas hälsa och välfärd och de faktorer 
som påverkar hälsan och välfärden inom varje befolk-
ningsgrupp. Enligt lagen ska en rapport om kommun-
invånarnas hälsa och välfärd och om de vidtagna åtgär-
derna årligen tillställas kommunfullmäktige. Därtill ska 
en mer omfattande välfärdsberättelse tillställas kom-
munfullmäktige en gång per fullmäktigeperiod. 

De kommunala beslutsfattarna behöver informationen 
i komprimerad, lättolkad och jämförbar form. Välfärds-
berättelsen och verksamhetsindikatorerna utgör goda 
verktyg för förädling, tillämpning, uppföljning och ut-
värdering av informationen. 

Informationen om kommuninvånarnas välfärd och det 
därmed förbundna uppföljningssystemet utgör grund för 
strategiarbetet, ledningen, planeringen och beslutsfat-
tandet i anslutning till främjandet av hälsa och välfärd.  

Främjandet av hälsa och välfärd förutsätter beståen-
de och definierade strukturer. Figur 1 beskriver kom-
munens strukturer för främjande av hälsa och välfärd 
som helhet. 

Ledningen och genomförandet av det hälso- och välfärds-
främjande arbetet förutsätter en gedigen kunskapsbas, 
resurser, kompetens och god praxis som stöder förverk-
ligandet av strategin på alla kommunplan och inom alla 
kommunala sektorer.1

1 Ledning för en frisk och välmående kommun – Stödmaterial för kom-
munledningen (2010).
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Figur 1. Kommunens strukturer för främjande av hälsa och välfärd som helhet.
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faKtorer som InVerKar PÅ HÄlsan 

oCH VÄlfÄrden

M änniskans hälsa och välfärd påverkas av åldern, kö-
net, arvsmassan, levnadsvanorna, deltagandet, de 

sociala relationerna, levnadsförhållandena, livsmiljön och 
samhällspolitiken. Många kommunala beslut inverkar di-
rekt eller indirekt på möjligheterna att främja invånarnas 
hälsa och välfärd. Invånarnas hälsa och välfärd främjas av 
bland annat trygga cykel- och promenadleder, allmänt 
tillgängliga rekreationsmöjligheter och rökfria skol-, 
arbets- och fritidsmiljöer. 

Den enskilda invånarens möjligheter att inverka på för-
hållandena minskar medan kommunens och samhällets 
inverkan ökar med periferin i figur 2. Kommunsektorer-
nas beslut stöder eller försvagar främjandet av invånarnas 
hälsa och välfärd i synnerhet i figurens mörka fält. 

2  Dahlgren, Göran & Whitehead, Margaret (1991): Policies and Strategies to Promote Social Equity in Health. Stockholm: Institute for Futures Studies

       Allmänna samhällsförhållanden

            
      

      
       

         
  Livsmiljö    •    Levnadsförhållanden

                  
     

   L
evnadsvanor    •    Deltagande och sociala relationer

Ålder, 
kön och 

ärftliga faktorer

Figur 2. Faktorer som inverkar på hälsan (enligt Dahlgren & Whitehead 19912) 
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Kommuninvånarnas möjligheter att främja sin egen och 
näromgivningens hälsa och välfärd förbättras om kom-
munens verksamhet stöder hälsosamma val och främjar 
betingelser som inverkar positivt på välfärden. Hälsoskill-
naderna kan minskas genom att beakta de olika befolk-
ningsgruppernas behov vid beslutsfattandet. 

Den strategiska planeringen bygger på kunskaperna om 
kommuninvånarnas hälsa och välfärd inklusive föränd-
ringar och om servicesystemets förmåga att motsvara 
behoven.  3  www.teroka.fi

Identifieringen av hälsoskillnaderna mellan de olika be-
folkningsgrupperna är av avgörande betydelse för plane-
ringen och resultaten 3. Främjandet av hälsan och välfär-
den samt utvecklingen av en god kunskapsbas förutsätter 
multiprofessionellt samarbete. 
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VÄlfÄrdsberÄttelsen som 

VerKtYG för PlanerInG oCH 

uPPfölJnInG

V älfärdsberättelsen4 som utarbetas i samarbete mel-
lan de olika kommunala sektorerna, är ett infor-

mationspaket om kommuninvånarnas hälsa och välfärd 
och de inverkande faktorerna. Med hjälp av berättelsen 
sammanställs och förädlas den väsentliga välfärdsinfor-
mationen i syfte att stöda kommunens planering och 
beslutsfattande. Den exponerade informationen främ-
jar förståelsen av kommuninvånarnas och kommunens 
välfärd. Informationen ökar verksamhetens transparens 
och underlättar samarbetet mellan myndigheterna och 
de förtroendevalda. 

Kommunfullmäktige fattar beslut om utarbetande av en 
välfärdsberättelse. Berättelsen utarbetas en gång per 
fullmäktigeperiod, men den insamlade informationen 
avrapporteras årligen i samband med bokslutet. 

Kommunens ledningsgrupp, som ansvarar för utarbe-
tandet av berättelsen, tillsätter en välfärdsgrupp bestå-
ende av representanter för kommunens olika sektorer. 
Gruppen bereder välfärdsberättelsen. I välfärdsgruppen 
kan även ingå representanter för andra centrala aktörer, 
till exempel föreningar och utbildningsorgan. 

Utarbetandet av en god välfärdsberättelse förutsät-
ter olika typer av kompetens. Ju större yrkeskunskap 
deltagarna har, desto värdefullare blir berättelsens 
sakinnehåll. Utöver god innehållsadministration krävs 
strategisk förståelse och erfarenhet samt förmåga att 
analysera statistik och finansiell information. 

Utarbetandet av välfärdsberättelsen inleds med en kart-
läggning av målen och tyngdpunktsområdena för kom-
munens rådande välfärdspolitik samt av de välfärdsre-
laterade dokument och program som styr kommunens 
verksamhet. Därtill beaktas de nationella rekommen-
dationer och anvisningar gällande främjandet av häl-
san och välfärden som kan hjälpa kommunen att rikta, 
utveckla och utvärdera verksamheten.  

4 www.hyvinvointikertomus.fi; www.thl.fi/hyvinvointikertomus
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Utarbetandet av en välfärdsberättelse ökar aktörernas 
välfärdskompetens. Insamlingen, analysen och tolkning-
en av uppgifter i samarbete mellan de olika sektorerna 
gör välfärdskunskapen tillgänglig för alla sektorer och 
hela kommunen.  

Expertsamarbetet effektiviserar användningen av den 
tillgängliga informationen. I en kommun hade socialvä-
sendet svårigheter att bedöma behovet av barnomsorg 
i ett planerat bostadsområde. Bedömningen underlät-
tades av att kommunens planläggningsenhet hade in-
formation om antalet barn i de familjer som ansökt om 
en småhustomt. 

Välfärdsberättelsen bör omfatta såväl kvantitativa som 
kvalitativa uppgifter. Det är både befogat och nödvändigt 
att använda uppgifter som insamlats från olika källor och 
med olika metoder.  

Genom att jämföra de kommunspecifika uppgifterna som 
tidsserier med uppgifter från andra kommuner, regioner 
och hela Finland får man en uppfattning om verksamhets-

utvecklingen och den egna kommunens status för främ-
jande av hälsa och välfärd i förhållande till andra områden.   

Långsiktig uppföljning möjliggör prognostisering av för-
ändringarna inom hälso- och välfärdsfrämjandet samt 
uppfattande av svaga signaler. Experternas erfarenhet är 
av central betydelse när det gäller uppfattandet av sva-
ga signaler. 

Välfärdsberättelsen innehåller en komprimerad beskriv-
ning av styrkorna hos kommunens och kommuninvånar-
nas hälsa och välfärd och av de eventuella hoten. Vid si-
dan om insamlingen av uppgifter är det viktigt att tolka 
informationen och dra slutsatser som främjar utveck-
lingsstyrningen. 

Lokal expertkunskap är den viktigaste framgångsfak-
torn. En skolhälsovårdsenkät visade att vissa föräldrar 
köper alkohol till sina barn. Antalet föräldrar avvek inte 
från riksmedeltalet, men frågan uppmärksammades på 
grund av att ”langningen” var koncentrerad till ett visst 
bostadsområde. 

under sommaren 2011 publiceras en elektronisk version av välfärdsberättel-
sen (version 0.1) på Internet. Versionen är utvecklad i samarbete mellan tHl 
och Kommunförbundet inom ramen för projekten terveempi Pohjois-suomi (ett 
friskare norra finland) och Kanerva-Kaste som ingår i programmet Kaste. 
www.hyvinvointikertomus.fi
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Exempel på välfärdsberättelsens struktur och innehåll

Struktur Innehåll på rubriknivå

1. Bakgrund och syfte –  Beslut om utarbetande

–  Berättelseupprättare

–  Samband med kommunstrategin och andra kommunplaneringsdokument

–  Samband med den nationella norm- och datastyrningen

2. Samhälleliga bakgrundsfaktorer –  Befolknings- och familjestruktur 

–  Livsmiljö

–  Kommunekonomins nyckeltal

3. Hälsa och välfärd
(kan delas upp i t.ex. åldersgrupper)

–  Levnadsförhållanden och utkomst

–  Upplevd välfärd

–  Levnadsvanor

–  Hälsotillstånd

–  Arbets- och funktionsförmåga 

–  Deltagande och sociala relationer 

4. Välfärdstjänsternas funktionalitet –  Tillgängligheten till sektorernas tjänster

–  Personalresurser 

–  Kund- och invånarbelåtenhet

–  Personalens uppfattning om tjänsternas funktionalitet

–  De privata tjänsternas och tredje sektorns andel

5. Främjande av hälsa och välfärd:  
     kostnader, verksamhet och inverkan

–  Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom olika sektorer: resurser,  
    verksamhet, utfall och inverkan

6. Sammanfattning och diskussion –   Tyngdpunkterna i det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet för närvarande

–   Hur väl har det hälso- och välfärdsfrämjande arbetet lyckats?

–   Hur realiseras främjandet av hälsa och välfärd i förhållande till  
     andra kommuner?

–   Hur väl motsvarar verksamheten de nationella rekommendationerna och  
     anvisningarna?

7. Slutsatser till grund för strategiarbetet             
    och kommunplaneringen

–   Styrkor hos hälso- och välfärdsfrämjandet som bör  
      upprätthållas/vidareutvecklas

–   Utvecklingsbehov och -objekt
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InformatIonsKÄllor

Kommunens uppgiftsinsamling  
är viktigast

Den välfärdsrelaterade kunskapsbasen utgörs av kommu-
nens egen information och av riksomfattande register-, 
verksamhets- och befolkningsuppgifter. 

Kommunerna är centrala producenter av information. 
Riktigheten hos kommunernas uppgifter inverkar direkt 
på kvaliteten hos all tillgänglig statistik. Största delen av 
statistiken och verksamhetsuppgifterna baserar sig på de 
uppgifter kommunerna och verksamhetsenheterna till-
ställer statistikmyndigheten. 

Det lönar sig för kommunen att utnyttja uppgifterna i 
realtid i sitt dagliga lednings- och planeringsarbete. För 
den långsiktiga strategiska ledningen och planeringen 

behövs nationella, jämförbara uppgifter. Med hjälp av 
dessa uppgifter kan kommunens status bedömas i för-
hållande till motsvarande kommuner och hela landet. De 
nationella uppgifterna rapporteras även som tidsserier. 

Verksamhet som inverkar på hälsan och välfärden bedrivs 
även inom andra segment än social- och hälsovården. 
Dessa sektorer, bland annat bildningsväsendet, miljövä-
sendet och det tekniska väsendet, har lokala och natio-
nella register och databaser gällande kommunens verk-
samhetsbetingelser och produktionen av tjänster. Det är 
viktigt att också dessa uppgifter utnyttjas för främjandet 
av hälsa och välfärd.
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Kommunala och regionala  
indikatorer via webbtjänsterna

Utgående från de välfärdsrelaterade informationskällorna 
utarbetas indikatorer som uttrycker fenomenens viktigas-
te dimensioner i komprimerad och åskådlig form. 

Trots att indikatorerna är utmärkta redskap bör man vara 
medveten om deras begränsningar. Indikatorerna berät-
tar inte hela sanningen eftersom stora och komplexa hel-
heter är omöjliga att förenkla utan att viktig information 
går förlorad. 

Idag hittar man många indikatorer via öppna nättjänster. 
Jämförelseinformation avseende främjandet av hälsa och 
välfärd på kommun- och regionnivå finns bland annat i 
webbtjänsterna SOTKAnet, Terveytemme och TEAviisari, 
som alla upprätthålls av THL. 

SOTKANET
www.sotkanet.fi

 }  avgiftsfri 
 } omfattande statistik på kommunnivå om finländar-

nas hälsa och välfärd enligt ämnesområde
 } den egna kommunens uppgifter kan jämföras med 

uppgifterna från andra kommuner
 } tjänsten innehåller även uppgifter på regionkom-

muns-, region- och landskapsnivå
 } uppgifterna är tillgängliga som tvärsnittsdata per år 

och som tidsserier
 } uppgifterna kan betraktas och rapporteras med 

hjälp av verktyget TEHO (www.indikaattorit.com) 
 } indikatorrörelserna anges grafiskt och i tabellform.

TEAviisari 
www.thl.fi/TEAviisari

 } avgiftsfri
 } beskriver organisationens verksamhet
 } anger kommunernas hälsofrämjande aktivitet: 

jämförbar, analyserad och tolkad information
 } data på kommun- och regionnivå
 } uppgifterna för två kommuner eller regioner kan 

jämföras
 } data från tre sektorer: hälsocentraler, grundskolor 

och hälsomotion.

TEHO-työkalu 
www.indikaattorit.com 

 } avgiftsfri 
 } verktyg som möjliggör sökning och rapportering av 

hälso- och välfärdsindikatorer – utnyttjar uppgif-
terna i SOTKAnet

 } anger indikatorrörelserna och kommunens status i 
förhållande till jämförelsekommunerna grafiskt och 
i tabellform.

Portalen Terveytemme 
www.terveytemme.fi

 }  avgiftsfri
 } kartor och annan grafisk framställning av befolk-

ningens hälsa underlättar jämförelsen 
 } ålders-, köns- och utbildningsrelaterad information 

enligt region och befolkningsgrupp
 } data från hälsouppföljningen bland barn (LATE) och 

den regionala hälso- och välfärdsundersökningen 
ATH och senare även resultat från Skolhälsoenkäten.
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statistik från andra källor 

Statistik och indikatorinformation gällande hälsan och 
välfärden på kommun- och regionnivå finns även på bland 
annat Statistikcentralens, Kommunförbundets, FPA:s, 
Pensionsskyddscentralens, THL:s och Cancerregistrets 
webbsidor. 

Findikator 
www.findikaattori.fi

 } indikatorsamling gällande samhällsutvecklingen
 } cirka 100 indikatorer som beskriver samhällsutveck-

lingen i Finland
 } för varje indikator visas den färskaste informatio-

nen som statistiska diagram, analyserande text och 
i tabellform.

Pensionsskyddscentralen, ETK
www.etk.fi

 } information om bland annat antalet pensionärer, 
pensionernas storlek och pensionskostnaderna

 } en del av uppgifterna finns på kommun- och land-
skapsnivå.

Kelasto
www.kela.fi/kelasto

 } databas som upprätthålls av FPA
 } information om bland annat antalet läkemedels-

ersättningar enligt sjukdom och kommun, kön och 
åldersgrupp samt invalidpensioner enligt folkpen-
sionslagen per kommun. Databasen innehåller där-
till information enligt olika kommungrupperingar så 
som landskap, regionförvaltningsverk, ELY-central 
och sjukvårdsdistrikt. Information om Finlands alla 
sjukpensioner kommer att finnas tillgänglig före ut-
gången av år 2011.  

Kommunförbundet
www.kunnat.net

 }  allmän och ekonomisk information på kommun- 
och regionnivå, social- och hälsovårdsstatistik 
samt jämförelsedata 

 } även blanketter med vilka kommunen kan samla 
in information om barnens välfärd (blanketter för 
vardags- och erfarenhetsdata utvecklade inom ra-
men för Kommunförbundets projekt LapsiARVI) 
till stöd för beslutsfattandet.

Cancerregistret
www.syoparekisteri.fi

 } information om cancersjukdomarna (förekomst, 
dödlighet, utbredning) i hela Finland och enligt sjuk-
vårdsdistrikt 

 } kommunspecifika uppgifter lämnas på begäran och 
goda grunder.

Institutet för hälsa och välfärd 
www.thl.fi

 } webbtjänster och mångsidiga statistik- och regis-
teruppgifter om användningen av tjänsterna inom 
social- och hälsovården, olika sjukdomar och vården

 } bland annat registret över smittsamma sjukdomar, 
abortregistret, registret över hjärt- och kärlsjukdo-
mar, barnskyddsregistret samt statistik över sjuk-
husvårdens produktivitet (benchmark). 

Statistikcentralen 
www.stat.fi 

 } omfattande information på kommun- och region-
nivå om bland annat demografin, befolknings-
förändringarna, levnadsförhållandena och den ma-
teriella välfärden

 } avgiftsfria: bland annat StatFIN och Kommunportalen
 } avgiftsbelagda: bland annat Altika.
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framtida informationskällor 

Idag saknas information om många viktiga faktorer på 
kommunnivå. Därtill kan det vara svårt att hitta den till-
gängliga informationen, att välja de lämpligaste indika-
torerna och att tolka data. Strävan är att åtgärda bris-
terna och avsaknaden av data genom olika åtgärder på 
nationell nivå. 

AvoHILMO
www.thl.fi/avohilmo

 } information om användningen av tjänsterna inom 
den öppna primärvården

 } information om befolkningens hälsoproblem, 
munhygienen, viktutvecklingen hos barn, vacci-
neringens täckning och olyckor

 } informationen insamlas så gott som dagligen vilket 
innebär att till exempel förekomsten av infektions-
sjukdomar kan följas med nästan i realtid 

 } informationen finns tillgänglig på kommunnivå och 
enligt åldersgrupp och kön.

Regional hälso- och välfärdsundersökning 
www.thl.fi/ath

 } undersökningen ger kommunerna och samkommu-
nerna möjlighet att följa med hälsobeteendet och 
välfärden hos kommunens och regionens vuxna be-
folkning och av de därmed förbundna faktorerna

 } information insamlas enligt befolkningsgrupp om 
sådana centrala faktorer som saknas i registren, 
bland annat invånarnas levnadsvanor, arbets- och 
funktionsförmåga, deltagande, ensamhet, upp-
levda välfärd och servicebehov. Informationen gäl-
ler även tillgodoseendet av behoven och invånarnas 
erfarenheter av olika tjänster

 } Institutet för hälsa och välfärd inledde projektet år 
2010 med en omfattande pilotundersökning. Under-
sökningen blir riksomfattande år 2012.

Hälsouppföljning bland barn 
www.thl.fi/lastenterveysseuranta

 } inom ramen för projektet utvecklas en riksomfat-
tande hälsouppföljning bland barn

 } målsättningen är att göra de centrala uppgifterna 
om barns hälsa tillgängliga för riksomfattande och 
kommunal hälsouppföljning via barnrådgivningens 
och skolhälsovårdens elektroniska patientdatasys-
tem. Datainsamlingen sker via AvoHILMO.

THL:s nyckelindikatorprogram och webbtjänst
www.thl.fi/indi

 } syftet med programmet är att definiera de nyckel-
indikatorer gällande hälsa, välfärd och tjänsternas 
funktionalitet som kommunerna, regionerna, sjuk-
vårdsdistrikten och olika nationella organ behöver 
för sin uppföljning, utvärdering och strategiska pla-
nering

 } inom ramen för projektet utvecklas en webbtjänst 
för de kommunmässigt viktigaste hälso- och väl-
färdsindikatorerna jämte allmänna tolkningsan-
visningar 

 } webbtjänsten, som utnyttjar systemen SOTKAnet, 
Terveytemme och TEAviisari, färdigställs år 2012.
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befolknings- och familjestruktur 

Uppgifterna om folkmängd och åldersstruktur samt olika 
prognoser är viktiga vid planeringen. Vid jämförelse av 
olika stora kommuner används relativa siffror, till exem-
pel andelen förskolebarn av kommunens invånare. För 
bland annat dimensioneringen av tjänster behövs abso-
luta siffror. 

Uppgifterna om invånarnas yrkes-, utbildnings- och famil-
jestruktur och kulturella bakgrund är viktiga för verksam-
hetsutvecklingen. Ohälsosamma levnadsvanor, nästan 
alla sjukdomar och de flesta funktionsnedsättningarna 
är vanligare i befolkningsgrupper med låg utbildning än 
bland den övriga befolkningen.  

Familjestrukturen inverkar ofta på barnens och ungdo-
marnas hälsa och välfärd. Barnfamiljer med två vuxna mår 
i allmänhet bättre än familjer med en ensam förälder. 
Skillnaderna återspeglas av bland annat barnens och 
ungdomarnas rök- och alkoholvanor och förekomsten 
av depressionssymtom. 

Information om den kommunvisa befolknings- och famil-
jestrukturen finns i tjänsterna SOTKAnet och StatFi. Sta-
tistikcentralens Kommunportal och Kommunförbundets 
statistiksidor ger en god översikt av läget. 

eXemPel PÅ uPPGIfterna  

I en VÄlfÄrdsberÄttelse 
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I figur 3 är befolkningens åldersstruktur i kommunerna 
A och B ungefär densamma som i landet i medeltal. Be-
folkningen i kommun A har ökat på grund av både netto-
inflyttning och nativitet medan befolkningen i kommun 
B har minskat. 

Vardera kommunen har klart färre invånare med an-
nat modersmål än finska eller svenska än landet i medel-
tal. Utbildningsindexet visar att den genomsnittliga 
utbildningslängden efter grundskolan är 3,22 år i hela 
landet. I kommunerna A och B är utbildningslängden 
något kortare. 

0–6-åringar, % av befolkningen (id: 7 info )  

7–15-åringar, % av befolkningen (id: 167 info )

16–24-åringar, % av befolkningen (id: 168 info )

25–64-åringar, % av befolkningen (id: 169 info )

65–74-åringar, % av befolkningen (id: 170 info )

Fyllda 75 år, % av befolkningen (id: 171 info )

Födelseöverskott (id: 2438 info )

Nettoinflyttning/1 000 invånare (id: 178 info )

Annat modersmål än finska eller svenska/1 000 invånare (id: 187 info )

Hushåll med minst en person under 18 år, % av alla hushåll (id: 2445 info )

Enpersonshushåll, % av hushållen (id: 324 info )

Ensamföräldrar, % av barnfamiljerna (id: 74 info )

Utbildningsindex (id: 180 info )

Hela 
landet

sammanlagt2008

Figur 3. Exempel på demografiska indikatorer (Källa: SOTKAnet) 
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livsmiljö 

Vardagens miljöer, bland annat hemmet, daghemmet, 
skolan, bostadsområdet, arbetsplatsen och trafiken, in-
verkar på hälsan. En hälso- och välfärdsfrämjande miljö är 
hindersfri, trygg, trivsam, bullerfri, ren och stimulerande. 
En god miljö främjar också den sociala välfärden. 

Information om livsmiljön insamlas främst av kommunen 
själv genom kartläggning av riskerna i miljön och med hjälp 
av invånarenkäter. Bland annat statistiken över olycksfall, 
trafikolyckor, användning av kollektiva trafikmedel, privat-
bilism och polisens och räddningsverkets uppdrag funge-
rar som informationskällor gällande livsmiljön. 

Befolkningstätheten, utbudet och användningen av tjäns-
ter, möjligheterna till utomhus- och inomhusmotion samt 
användningen av dessa tjänster och promenad- och cykel-
lederna samt deras dragning i förhållande till kommunens 
tjänster återspeglar också livsmiljön. 

Långtidsinformation om luft- och vattenkvaliteten och 
eventuella bullerområden är viktig bakgrundsinformation 
vid planeringen av det hälso- och välfärdsfrämjande arbe-
tet. Skolhälsoenkäten ger information om hur inomhus-
luften i skolorna upplevs. Miljöförvaltningens miljö- och 
geodatatjänst OIVA (www.ymparisto.fi) ger information 
om vattenreserverna, ytvattnet, grundvattnet, floran och 
faunan, miljöbelastningen, områdesanvändningen och 
andra miljörelaterade faktorer. 

OIVA innehåller bland annat information om invånaran-
talet i skolornas och affärernas influensområden. Figur 4 
visar andelen lågstadieelever i en kommun som bor på 
högst 500 meters avstånd från skolan. Motsvarande upp-
gifter finns om bland annat matbutikerna. 
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Figur 4. Exempel på användningen av miljö- och geodatatjänsten OIVA. (Källa: Miljö- och geodatatjänsten OIVA)

Andelen lågstadieelever som 
bor på högst 500 meters avstånd 
från skolan (%) 2008 
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Skatteuppgifterna från 2008 och vissa ekonomiska nyckeltal för en exempelkommun
(Källa: Kommunförbundets ekonomiska statistik enligt område)

Inkomstskatteprocent 2010 19,75 Externa utgifter sammanlagt:

Fastighetsskatteprocent 2010:

- Allmän fastighetsskatt 0,90 - milj. € 84,6

- Fastighetsskatt på permanent bostad 0,45 - €/inv. 5 950

- Skatt på annan fastighet än permanent bostad 1,05 Penningmedel 31.12., €/inv. 179

Skatteintäkter sammanlagt, €/inv. 13 622 Kassans tillräcklighet 31.12., dagar 11

Beskattningsbara inkomster 2008, €/inv. (TP 2008) 2 900 Lånestock 31.12., €/inv. 1 837

Varav: €/inv. % Koncernens lånestock 31.12., €/inv. 2 554

- Kommunalskatt 2 667 91,9 Soliditetsgrad 31.12., % 47

- Samfundsskatt  148 5,1 Relativ skuldsättning 31.12., % 43

- Fastighetsskatt etc. 86 2,9 Ackumulerat över-/underskott 31.12., €/inv. 26

Kommunekonomins nyckeltal 

Kommunekonomins nyckeltal är en god indikator på kli-
matet för hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet i kom-
munen. Nyckeltalen finns på Statistikcentralens och Kom-
munförbundets webbsidor. Med hjälp av dessa uppgifter 
kan en kommun analysera sin ekonomiska situation i för-
hållande till andra kommuner. 

Statistikcentralens statistik över kommunernas och sam-
kommunernas ekonomi och verksamhet (www.stat.fi) 
innehåller information om kommunernas intäkter och ut-
gifter, tillgångar, skulder och verksamhet. Därtill innehåller 
statistiken uppgifter om invånarantalet och beskattningen 
samt nyckeltalen för kommunernas och samkommuner-
nas ekonomi och verksamhet, inklusive koncernbalansräk-
ningar. Statistiken innehåller nyckeltal från kommunernas 
alla verksamhetsområden.

Jämförbarheten hos kommunernas/samkommunernas 
resultaträkningar, finansieringskalkyler, balansräkningar 
och koncernbalansräkningar är god. Detsamma gäl-
ler socialväsendets verksamhetsvillkor. Vid jämförel-
ser som gäller olika år bör man beakta de faktorer som 
inverkar på jämförbarheten. Sådana faktorer är bland 
annat förändringar i bokföringen, statsandelssystemet 
och i kommunens verksamhet och tjänsteproduktion. 

På Kommunförbundets statistiksidor (www.kunnat.net > 
Kommunalekonomisk statistik) finns ekonomisk informa-
tion om kommunerna, regionkommunerna, landskapen 
och andra områden. Statistiken omfattar kommunekono-
mins centrala index och olika statistiska uppgifter om den 
kommunala ekonomin. På sidorna finns även information 
om de kommunvisa statsandelarna inklusive betalnings-
rater, utjämningarna på basis av skatteintäkter och stat-
sandelarna i en penningström. På sidorna finns även en 
statsandelskalkylator. 
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Findikator (www.findikaattori.fi) tillhandahåller ekono-
misk information om hela landet. Informationen omfattar 
bland annat BNP per capita, den offentliga skulden och 
underskottet, de totala offentliga utgifterna, den natio-
nella konjunkturutvecklingen och konkurser.

levnadsförhållanden och utkomst

Med levnadsförhållanden avses invånarnas materiella väl-
färd och de centrala hoten mot denna. 

En ung vuxen som inte fått vidareutbildning efter grund-
skolan kan ha svårt att komma in i arbetslivet. Arbetslös-
het och framförallt långvarig arbetslöshet försämrar ofta 
både den materiella och den mentala välfärden. 

Låga inkomster, överskuldsättning och behov av utkomst-
stöd återspeglar direkt de ekonomiska resurserna. Brister 
i boendeförhållandena, till exempel trångboddhet, är ofta 
en följd av ekonomiska problem. Hälsan och välfärden på-
verkas också av arbetsbetingelserna. 

Registren ger relativt god information om levnadsförhål-
landena på kommunnivå. Upplevda problem i anslutning 
till arbetsbetingelserna, utkomsten och boendet måste 
däremot kartläggas genom enkäter och intervjuer. 

Figur 5. Exempel på indikatorer gällande levnadsförhållandena (Källa: SOTKAnet)

17–24-åringar utan studieplats, % av åldersgruppen (id: 3219 info )      

Trångbodda barnfamiljer, % av alla barnfamiljer (id: 190 info )

25–64-åringar med långvarigt utkomststöd, % av åldersgruppen (id: 234 info )

Kommunens allmänna låginkomstgrad (id: 3099 info )

Barnfattigdom (id: 228 info )

Brister i skolornas fysiska arbetsbetingelser, % av eleverna i åk 8–9 (id: 283 info )   

Långtidsarbetslösa, % av de arbetslösa (id: 326 info )

Arbetslösa, % av arbetskraften (id: 181 info )  

Hela 
landet

sammanlagt2008
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Figur 5 visar att arbetslösheten och långtidsarbetslöshe-
ten var högre i kommunerna A och B än i landet i snitt. 
Trots detta var utkomstproblemen, mätta som andel per-
soner med långvarigt utkomststöd, allmän låginkomst-
grad (andelen invånare vars inkomster ligger under låg-
inkomstgränsen) och barnfattigdom (andelen barn under 
18 år i låginkomsthushåll av områdets alla barn i samma 
ålder), mindre vanliga i kommun A än i landet i snitt.

upplevd välfärd    
Värden och attityder inverkar på vad människor upplever 
som viktigt och på inställningen till livet. Därför är det vik-
tigt att beakta invånarnas egna erfarenheter för att få en 
helhetsbild av välfärden. 

Information om hur kommuninvånarna upplever sin väl-
färd insamlas främst genom invånarenkäter. Vid insam-

lingen av uppgifter kan kommunerna använda till exem-
pel de frågeformulär som är framtagna inom ramen för 
Kommunförbundets utvecklingsprojekt LapsiARVI (www.
kunnat.net) för insamling av vardags- och erfarenhets-
uppgifter bland föräldrar, barn i skolåldern och småbarn. 

Dagens nationella informationskällor möjliggör inte kom-
munvis uppföljning av den upplevda välfärden. Framöver 
får man kommunvis information om bland annat livskvali-
teten via hälso- och välfärdsundersökningen ATH. 

Figur 6. Andelen invånare per åldersgrupp (%) som upplever sin livskvalitet som bättre än den genomsnittliga i  
ATH-undersökningens pilotområden Övre Kajanaland och Uleåborgsnejden. (Källa: Terveytemme)

20–54 år                         55–74 år                             75+ år
 Åldersgrupp

 ATH 2010, THL

Upplever sin livskvalitet (WHOQOL-8) som bättre än den genomsnittliga (%)
Övre Kajanaland

Upplever sin livskvalitet (WHOQOL-8) som bättre än den genomsnittliga (%)
Uleåborgsnejden

KönKön

Män              KvinnorMän              Kvinnor
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Figur 6 visar att männen och kvinnorna upplever livskvali-
teten ungefär lika i alla åldersgrupper. Livskvaliteten upp-
levs som bättre i Uleåborgsnejden än i Övre Kajanaland i 
alla åldersgrupper.    

levnadsvanor    
Främjandet av hälsan och förebyggandet av sjukdomar 
är det mest kostnadseffektiva sättet att förbättra befolk-
ningens hälsa. Levnadsvanorna inverkar på många av de 
sjukdomar som utgör ett hot mot folkhälsan. 

Framförallt rökning, osunda kostvanor, brist på motion 
och rikligt intag av alkohol ökar avsevärt insjuknandet i 
de viktigaste folksjukdomarna. Hälsan och funktionsför-
mågan påverkas även av sömnbrist och stress. Levnads-
vanorna har stor inverkan på uppkomsten av socioekono-
miska hälsoskillnader. 

Bland annat följande indikatorer uttrycker levnadsva-
norna:

 } Får för lite motion i veckan, % av eleverna i åk 
8 och 9.  
(Källa: Sotkanet)

 } Kraftigt berusade minst en gång per månad, % 
av eleverna i åk 8 och 9.  
(Källa: Sotkanet)

 } Röker dagligen, % av eleverna i åk 8 och 9.  
(Källa: Sotkanet)

 } Daglig rökning bland vuxna.  
(Källa: webbtjänsten Terveytemme)

 
Dagens nationella informationskällor möjliggör inte kom-
munvis uppföljning av den vuxna befolkningens levnads-
vanor. Information fås via FINRISKI gällande de orter där 
undersökningen genomförts.

Figur  7. Daglig rökning i åldersgruppen 25–64 år i Södra Karelen och hela landet enligt kön och utbildning. 
Andel av åldersgruppen. (Källa: Terveytemme)

Män                                                          Kvinnor

Åldersgrupp 25–64 år (AVTK 1998-2007, THL)
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Män                                                          Kvinnor

Åldersgrupp 25–64 år (AVTK 1998-2007, THL)
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Figur 7 visar att andelen dagligen rökande män och kvin-
nor är betydligt större bland lägre utbildade än bland högre 
utbildade i både Södra Karelen och hela landet. 
    

Hälsotillstånd samt arbets- och  
funktionsförmåga    
Enligt olika kriterier är den finländska folkhälsan bättre 
idag än någonsin tidigare. Befolkningens arbets- och 
funktionsförmåga har också förbättrats. 

Trots detta ökar vissa hälsoproblem. Det viktigaste är 
övervikt som leder till typ 2-diabetes. Olycksfallen i hem-
met och under fritiden, de mentala problemen, använd-
ningen av rusmedel och vissa cancersjukdomar, bland an-
nat bröst- och prostatacancer, ökar också. Förebyggande 
och vård av astma och allergier är vanliga i de unga be-
folkningsgrupperna. Behovet av omsorgstjänster för äldre 
ökar till följd av framförallt demenssjukdomar. 

Den förbättrade folkhälsan har inte fördelat sig jämnt 
bland befolkningsgrupperna. Nästan alla hälsoproblem 
är fortfarande vanligare bland lägre utbildade, bland per-
soner i arbetaryrken och bland låginkomsttagare.

Bland annat följande indikatorer uttrycker hälsa och 
sjuklighet:

 } Förlorade levnadsår (PYLL) i åldersgruppen 25–80 
år. (Källa: Terveytemme)

 } Fall av kranskärlssjukdom/100 000 invånare.  
(Källa: Terveytemme)

 } Patienter som vårdats på sjukhus till följd av ska-
dor eller förgiftning/10 000 invånare.  
(Källa: Sotkanet)

 } Medelsvår eller svår depression, % av eleverna i åk 
8 och 9. (Källa: Sotkanet)

 } Åldersstandardiserat beviljande av invalidpension 
i åldersgruppen 35–54 år.  
(Källa: Sotkanet)

 } Beviljade rätter till läkemedelsersättning;  
gällande, inledda och avslutade  
(Källa: Kelasto)
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Gällande, inledda och avslutade rätter till läkemedelsersättning

Kommun A

Sjukdoms- eller läkemedelskod: 103 Diabetes

Tid

Kön

Sammanlagt Män Kvinnor

Antal gällande rätter 
vid årets slut

Antal gällande rätter 
vid årets slut

Antal gällande rätter   
vid årets slut

2010 3 884 2 114 1 770

2009 3 612 1 967 1 645

2008 3 369 1 825 1 544

2007 3 080 1 683 1 397

2006 2 878 1 556 1 322

2005 2 754 1 474 1 280

2004 2 599 1 373 1 226

Gällande, inledda och avslutade rätter till läkemedelsersättning vid diabetes i kommun A. 
(Källa: Kelasto)

Tabellen ovan visar att antalet diabetespatienter med rätt 
till FPA:s läkemedelsersättning ökade med nästan 50 pro-
cent i kommun A från 2004 till 2010. Ökningen var något 
större bland männen än bland kvinnorna. Fenomenet be-
höver dock inte betyda att sjukdomen har blivit vanligare, 
utan förklaringen kan delvis vara att den upptäcks oftare 
och behandlas aktivare än förr. 

Dagens nationella informationskällor ger inte kommunvis 
information om funktionsförmågan. 

deltagande och sociala relationer
Deltagandet och de sociala relationerna återspeglas av 
bland annat invånarnas sociala och samhälleliga nät-
verk, påverkningsmöjligheter, medverkan och hobby-
verksamhet. 

Information inhämtas via invånarenkäter och från statis-
tik som innehåller uppgifter om antalet deltagare i bland 
annat följande verksamheter:

 } organisations- och volontärverksamhet
 } fritidsstudier och -cirklar
 } klubbar och annan arrangerad eftermiddagsverk-

samhet för skolelever.

Möjligheterna till social verksamhet återspeglas även av 
antalet öppna evenemang och samlingslokaler. Graden 
av deltagande kan bedömas utgående från valaktiviteten 
och invånarnas medverkan i den kommunala planeringen. 
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Stor invånaromsättning kan medföra att ett område har 
få bestående sociala nätvek och ringa samhörighet. Bris-
ten på samhörighet kan leda till att området är otryggt.  

Dagens nationella informationskällor innehåller få in-
dikatorer gällande deltagande och sociala relationer på 

kommunnivå. TEAviisari ger information om kommun-
sektorernas åtgärder för att stöda invånarnas deltagande. 

Figur 8. Elevernas och vårdnadshavarnas möjligheter att delta i grundskolans hälsofrämjande aktiviteter.
(Källa: TEAviisari)

I delområdena i TEAviisaris svarta område (figur 8) är del-
tagandet på målnivå. Det blåfärgade området anger att 
det finns mycket att utveckla ifråga om elevernas och 
vårdnadshavarnas deltagande. 

Bland annat följande indikatorer återspeglar deltagandet 
och de sociala relationerna:

 }  Valaktiviteten i kommunen  
(Källa: Statistikcentralen)

 } Inga nära vänner, % av eleverna i åk 8 och 9  
(Källa: webbtjänsten Sotkanet)

Deltagande
    Samtal mellan eleven, 
 vårdnadshavaren och läraren

    Föräldraförenings- och 
 stödelevsverksamhet

    Vårdnadshavarens påverkningsmöjligheter

    Elevens påverkningsmöjligheter

Kommun A

Deltagande Poäng Hela landet

Samtal mellan eleven, vårdnadshavaren 
och läraren  

95 75

Föräldraförenings- och stödelevsverksamhet  69 69

Vårdnadshavarens påverkningsmöjligheter 25 33

Elevens påverkningsmöjligheter  33 39

Deltagande Poäng Hela landet

Samtal mellan eleven, vårdnadshavaren 
och läraren  

88 75

Föräldraförenings- och stödelevsverksamhet 90 69

Vårdnadshavarens påverkningsmöjligheter 42 33

Elevens påverkningsmöjligheter 55 39

Kommun B

Deltagande
    Samtal mellan eleven, 
 vårdnadshavaren och läraren

    Föräldraförenings- och 
 stödelevsverksamhet

    Vårdnadshavarens påverkningsmöjligheter

    Elevens påverkningsmöjligheter
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Välfärdstjänsternas funktionalitet    
Social- och hälsovårdstjänsterna är kommunens viktigas-
te välfärdstjänster, men även utbildningen, kulturen, bib-
lioteken, motionsmöjligheterna och andra fritidstjänster 
främjar hälsan och välfärden. 

Organisationerna och företagen producerar många väl-
färdstjänster. Information om tjänsternas tillgänglighet, 
funktionalitet och konsumtion fås främst från tjänstepro-
ducenternas egen statistik, från verksamhetsutvärderingar, 
av personalen och genom invånar- och kundenkäter. 

De nationella informationskällorna innehåller ringa infor-
mation om välfärdstjänsternas funktionalitet i de enskilda 
kommunerna. På Kommunförbundets webbsidor (www.
kunnat.net) finns statistik gällande bland annat kultur-, 
motions-, ungdoms- och bibliotekstjänsterna. Välfärds-
tjänsternas roll i det hälsofrämjande och förebyggande 
arbetet kan betraktas kommunvis i TEAviisari med avse-
ende på tre sektorer: primärhälsovården, grundskolan och 
hälsomotionen. 

Kommun A Kommun B

Figur 9. Hälsofrämjande aktivitet: primärhälsovården, grundskolan och hälsomotionen
(Källa: TEAviisari)

Figur 9 visar att hälsofrämjandet inom de tre sektorerna har 
beaktats bättre i kommun B än i kommun A. Visarna anger hur 
stor del av verksamhetsmålen kommunen har nått. 

I framtiden kommer ATH-undersökningen att erbjuda kom-
munvis information om invånarnas åsikter gällande tjänste-
systemets funktionalitet (figur 10).

Hälsofrämjande aktivitet
  Primärhälsovården 2010

  Grundskolan 2009

  Motion 2010

Hälsofrämjande aktivitet
  Primärhälsovården 2010

  Grundskolan 2009

  Motion 2010

Hälsofrämjande aktivitet Poäng Hela landet

Primärhälsovården 2010 61 53

Grundskolan 2009 65 63

Motion 2010 64 55

Hälsofrämjande aktivitet Poäng Hela landet

Primärhälsovården 2010 52 53

Grundskolan 2009 64 63

Motion 2010 38 55
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Figur 10. Andelen invånare (%) som inte fått tillräckliga hälsocentralläkartjänster i förhållande till sina behov.
(Källa: Terveytemme)

Figur 10 visar att 20–54-åringarna i stad A oftare anser att 
hälsocentralläkartjänsterna är otillräckliga än de äldre ål-
dersgrupperna. I stadsdel B är missnöjet något allmännare 
i alla åldersgrupper än i hela staden A. 

Kostnader, utfall och inverkan

De resurser som används för främjande av hälsa och 
välfärd samt utfallet av åtgärderna kan beskrivas och 
bedömas på många sätt. Trots att beskrivningssätten 
inte ger någon helhetsbild av verksamhetens inverkan, 
ger de underlag för bedömning av om verksamheten 
har genererat något av det eftersträvade. 

Beskrivningen av den kommunala ekonomin och kom-
muninvånarnas hälsa och välfärd ger övergripande in-
formation om kommunens viktigaste resurser, nämligen 
friska och välmående invånare och en sund kommun-
ekonomi. Resursbedömningen ger information om hur 
kommunen har satsat på främjande av hälsa och välfärd 
(figur 11). TEAviisari ger information om hälsocentraler-
nas, grundskolornas och idrottsväsendets personalre-
surser för främjande av hälsan. 

Stad A Stadsdel B

Pr
oc

en
t

Pr
oc

en
t

Otillräckliga hälsocentralläkartjänster (%)Otillräckliga hälsocentralläkartjänster (%)

20–54 år                              55–74 år                              75+ år
    Åldersgrupp

    ATH 2010, THL

20–54 år                             55–74 år                             75+ år
     Åldersgrupp

     ATH 2010, THL
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Figur 11. Kostnader, utfall, inverkan och genomslagskraft.

Kostnaderna för det  
hälsofrämjande 
arbetets delfunktioner
T.ex. personalkostnader

Utfall 
Vad har gjorts för att uppnå 
målen/inverkan?
T.ex. antal hälsounder- 
sökningar och elevvårdsmöten, 
mätning av rusmedelsanvänd-
ningen bland unga 

Inverkan 
Utfallets inverkan på  
hälsotillståndet
T.ex. förändringar i hälso-
beteendet

Genomslagskraft
förändringar i hälsotillståndet,
funktionsförmågan,
välfärden och
livskvaliteten

Målen för hälso- och välfärdsfrämjandet och de tyngd-
punktsområden som kommunen förbinder sig till skrivs 
in i kommunstrategin. Metoderna och resurserna för att 
nå målen skrivs in i det åtgärdsprogram eller den åtgärds-
plan som definierar verkställandet av strategin. 

Resursbedömningen ger information om hur kommunen 
satsar på främjandet av hälsa och välfärd.  

Kostnaderna för det hälsofrämjande arbetet utgörs 
främst av personalkostnader. Betraktelsen av kostnader-
na för främjande av hälsa och välfärd och av utfallet för-
utsätter sektorvis utvärdering av de olika yrkesgruppernas 
hälsofrämjande arbete. 

Kostnadskalkylen förutsätter att den hälsofrämjande 
andelen av arbetstiden kan identifieras. Utfallet och den 
långsiktiga inverkan utvärderas. (THL, Avauksia 8/2009 
och THL, Rapport 11/2011)

Figur 11 visar förhållandet mellan resurserna för det häl-
sofrämjande arbetet och utfallet samt den därmed för-
bundna inverkan. Med genomslagskraft avses den föränd-
ring i välfärd, hälsa och livskvalitet som inverkan leder till. 
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Ett sätt att bedöma kostnaderna för hälso- och välfärds-
främjandet och den uppnådda nyttan är att betrakta in-
terventionsutgifterna och deras effekt. 

Vi vet till exempel att diabetesvården i Finland kostar cir-
ka 560 miljoner euro per år och att antalet typ 2-diabe-
tespatienter ökar. De flesta fallen kunde förebyggas ge-
nom förändrade levnadsvanor, varav viktkontrollen är den 
viktigaste. 

Undersökningar har visat att åtgärder och styrning gällan-
de kosten och motionen är kostnadseffektiva (Kiiskinen 
et al. 2008). De centrala frågorna för kommunen är: Hur 
mycket satsar kommunen på viktkontroll och verksamhet 
som stöder förändrade levnadsvanor? Vilka resultat har 
uppnåtts ifråga om viktkontrollen i de olika åldersgrup-
perna? Hur har insjuknandet i typ 2-diabetes förändrats i 
kommunen i ett längre perspektiv?

Kostnaderna för och nyttan av hälso- och välfärdsfrämjan-
det kan även beskrivas med hjälp av alternativkostnader.

Kostnaderna för barnskyddets anstaltsvård är cirka 
60 000–70 000 euro per år och barn. För motsvarande 
belopp kan man anställa två kompetenta familjearbetare 
som genom sitt arbete bland familjerna eliminerar beho-
vet av anstaltsvård för flera barn och unga.  

Förebyggandet av fallskador är ett annat exempel. Kirur-
gisk behandling av ett fallrelaterat benbrott kostar cirka 
15 000 euro. Därtill kommer kostnaderna för rehabilitering 
och sjukfrånvaro. En stor del av fallskadorna kan förebyg-
gas genom förbättrad trafiksäkerhet, effektiv renhållning 
och sandning av gångvägar och åtgärder som minskar an-
talet olyckor i hemmet. 

Alternativkostnaderna framgår om kommunen vid sitt be-
slutsfattande tillämpar metoder för förhandsbedömning, 
till exempel bedömningen av konsekvenser för människan 
(IVA). (www.thl.fi).
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Stödmaterialet Information till stöd för beslutsfattandet, som ingår i se-
rien EN FRISK OCH VÄLMÅENDE KOMMUN, har utarbetats i samarbete 
mellan Institutet för hälsa och välfärd, Kommunförbundet, social- och häl-
sovårdsministeriet och flera experter som deltar i det kommunala arbetet. 

Idén till, strukturen hos och det första innehållet i välfärdsberättelsen, 
som är ett verktyg för kommunernas planering, uppföljning och rappor-
tering av hälso- och välfärdsfrämjandet, härrör från multiprofessionellt 
kommunsamarbete under Stakes ledning i början av 2000-talet. Berättel-
sen kommer att finnas som ett elektroniskt verktyg utvecklat i samarbete 
mellan THL och Kommunförbundet inom ramen för projekten Terveempi 
Pohjois-Suomi (Ett friskare Norra Finland) och Kanerva-KASTE som ingår 
i programmet Kaste. 

Välfärdsindikatorerna har under årens lopp utvecklats på olika nivåer. Ut-
vecklingen av den öppna nättjänsten SOTKAnet har hjälpt kommunerna 
att utnyttja den tillgängliga informationen om levnadsförhållanden, häl-
sa, välfärd, användning av tjänster och ekonomi. Verktyget TEHO, som är 
vidareutvecklat inom ramen för projektet Kanerva-KASTE, är integrerat 
i den elektroniska välfärdsberättelsen där det fungerar som användar-
gränssnitt för indikatoruppgifterna.

I kapitlet Informationskällor i denna publikation behandlas tillgången till 
och mångsidigheten hos dagens och framtidens information. Det vikti-
gaste vid utvecklingsarbetet är och har varit att utforma informationen 
så att den möjliggör entydig tolkning och är lätt tillgänglig för planerarna, 
beslutsfattarna och uppföljarna. Institutet för hälsa och välfärd utveck-
lar konceptet fortlöpande i samarbete med informationsproducenterna 
och användarna. 

Ett stort tack till alla som har deltagit i eller kommenterat arbetet! 



Försäljning av publikationer: www.thl.fi/bokhandel

Telefon: 020 610 7190     •     Fax: 020 610 7450
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Kommunledningen behöver information om kommuninvånarnas hälsa 
och välfärd för att kunna bedriva en målinriktad och systematisk politik. 

Denna publikation presenterar flera källor som erbjuder värdefull in-
formation om hälsan och välfärden på kommun-, region- och riksnivå. 
I publikationen beskrivs även hur välfärdsberättelsen kan användas för 
sammanställning och förädling av central hälsoinformation till grund för 
ändamålsenliga beslut och planer.  

Alla kommunala sektorer har till uppgift att främja hälsan och välfärden 
och att minska hälsoskillnaderna. Den nya hälso- och sjukvårdslagen be-
tonar informationens betydelse i detta sammanhang.

Publikationen är den tredje i serien En frisk och välmående kommun, som 
riktar sig till kommunledningen. Tidigare publikationer i serien: Hyvinvoiva 
ja terve kunta (2008) och Ledning för en frisk och välmående kommun (2010).
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