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Kommunerna och landskapen som främjare av 
välfärd och hälsa i social- och 

hälsovårdsreformen 

Kommunerna behåller ansvaret för att främja kommuninvånarnas välfärd och hälsa 
när social- och hälsotjänsterna överförs till landskapen vid ingången av 2019. 
Kommunerna ska ha en klar bild av sin uppgift som främjare av välfärd och hälsa i 

kommuninvånarnas vardagsmiljö. Landskapen stöder kommunerna i detta arbete. Det 
behövs fungerande strukturer och verksamhetsmodeller för samarbetet mellan 

kommunerna och landskapen. 

Kommunen främjar välfärd och hälsa i all sin verksamhet 

Småbarnspedagogik och utbildning, motions-, måltids- och kulturtjänster, planläggning, 

trafikarrangemang och många andra av de uppgifter som kommunerna sköter inverkar på 

människornas välfärd och hälsa. Kommunernas verksamhet har alltså en stor inverkan på 

kommuninvånarnas livskvalitet, delaktighet, sysselsättning och produktivitet. Ett planmässigt 

och aktivt främjande av välfärd och hälsa bromsar också upp ökningen av social- och 
hälsovårdskostnaderna. 

I flera kommuner finns redan fungerande praxis för främjande av välfärd och hälsa. 

Exempelvis den välfärdsberättelse som bereds av flera förvaltningsområden tillsammans 

fungerar som ett verktyg för att följa upp kommuninvånarnas välfärd och hälsa och som ett 

stöd för planeringen av verksamheten. Att i förväg bedöma konsekvenserna av beslut är ett 

praktiskt verktyg, med vilket kommunen kan bedöma vilka konsekvenser beslut får för 

människorna och minska välfärds- och hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna. 

Landskapens uppgift inom främjande av välfärd och hälsa är  

 att utarbeta en landskapsstrategi som beaktar främjandet av invånarnas välfärd,  

 att sammanställa en regional välfärdsberättelse i samarbete med områdets kommuner, 

 att uppställa i sin egen planering mål, genom vilka man när social- och hälsovård 

ordnas och produceras främjar välfärd och hälsa, och att fastställa de åtgärder som 

stöder målen samt de ansvariga instanserna, 

 att i förväg bedöma och beakta konsekvenserna av beslut för olika befolkningsgruppers 

välfärd och hälsa,  

 att ge kommunerna expertstöd inom främjandet av social välfärd och hälsa och inom 

alkohol- och drogprevention samt  

 att ordna förebyggande tjänster.
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I kommunen och landskapet behövs 

 bestående förvaltningsövergripande strukturer för samarbete och genomförande, 

såsom en välfärdsarbetsgrupp och samordning av det välfärds- och hälsofrämjande 

arbetet, 

 aktuell information om befolkningens välfärd och hälsa och de faktorer som inverkar på 

dessa, 

 engagemang i välfärdsmålen inom planeringen, 

 förvaltningsövergripande praxis för ledningen samt ansvarstagande, 

 verkningsfull praxis för främjande av välfärd och hälsa samt 
 yrkesskicklighet och tillräckliga personalresurser. 

Finansieringen uppmuntrar till att främja välfärd och hälsa 

 Koefficienten för främjande av välfärd och hälsa i fråga om tilläggsdelen till 

kommunernas statsandel beskriver kommunens verksamhet som främjar invånarnas 

välfärd och hälsa. Koefficienten inbegriper indikatorer för grundläggande utbildning, 

motion och kommunens ledarskap.  

 Bestämningsgrunden för landskapens koefficient för främjande av välfärd och hälsa är 

att förebygga folksjukdomar, främja den åldrande befolkningens funktionsförmåga och 

minska antalet olycksfall samt förebygga marginalisering och främja social välfärd och 

sysselsättning.  

 Kommunerna och landskapen kan genom sin egen verksamhet inverka på koefficienten, 

som inbegriper indikatorer som beskriver verksamhet och som visar resultat och 
genomförda förändringar. 

Förankring av god praxis som främjar välfärd och hälsa  

Som en del av spetsprojektet Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre införs 

evidensbaserad god praxis, som bättre främjar välfärden, hälsan och förmågan att ta ansvar 

inom de befolkningsgrupper som är mest utsatta. Genom statsunderstöd stöds projekt som 

gäller följande helheter:  

 Ökad handledning i levnadsvanor (särskilt motion, näring och sömn) inom social- och 

hälsovården och dess servicekedjor  

 Stöd vid rådgivningsbyråerna och inom skolhälsovården för att förändra familjers 

kosthållning och motionsvanor 

 Minskad rökning bland personer med psykisk ohälsa och alkohol- och drogproblem  

 Färdigheter som stärker den psykiska hälsan hos befolkningen och olika branschers 

yrkesutbildade personers kunskaper om psykisk hälsa inklusive självmordsprevention  

 Gemensamt kök  
 Främjande av motion för äldre personer 

Ytterligare information  

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323 
Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326 
Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 634 

(spetsprojekt)


