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1 Finland 

 

1.1 Finlands förvaltningsstruktur 

 
Finland har till skillnad från övriga nordiska länder inte någon 
folkvald regional politisk nivå, utan endast en kommunal och en 
nationell nivå.1 På regional nivå finns s.k. samkommuner vars 
närmaste svenska motsvarighet är kommunalförbund. 
Samkommuner bildas genom att kommunerna sinsemellan sluter 
ett avtal. En samkommun är en i förhållande till 
medlemskommunerna fristående och självständig offentligrättslig 
juridisk person. År 2012 fanns 136 samkommuner i Finland. Tre 
fjärdedelar av samkommunernas utgifter föranleds av hälso- och 
sjukvårdstjänster. Alla kommuner hör till en samkommun för 
något sjukvårdsdistrikt. Det finns även s.k. specialomsorgsdistrikt 
och samkommuner för utbildning.  

Reform av Finlands förvaltningsstruktur planeras2  

Den 9 november beslutade den finska regeringen om riktlinjer för 
en social- och hälsovårdsreform och grunderna för en 
områdesindelning. Riktlinjerna innebär att det ska inrättas 18 
självstyrande områden, av vilka 15 själva ordnar social- och 
                                                                                                                                                          
1 2016 fanns 313 kommuner i Finland. Antalet kommuner har minskat under senare år som 
en följd av kommunsammanläggningar. 
2 Uppgifter om riktlinjer framgår av Statsrådets kommunikationsavdelning, Pressmedelande 
591/2015, Regeringen beslutade om en fortsättning av social- och hälsovårdsreformen och 
om självstyrande områden och Regeringens riktlinjer 7.11.2015  
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hälsovårdstjänsterna inom området. Tre andra självstyrande 
områden ordnar sina hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen med 
stöd av ett annat självstyrande område. Till de självstyrande 
områdena samlas förutom social- och hälsovården även andra 
uppgifter.  

Riktlinjerna innebär att den offentliga förvaltningen i Finland 
fördelas på tre nivåer, staten, det självstyrande områdena och 
kommunerna. De självstyrande områdena bildas utifrån 
landskapsindelningen. Enligt riktlinjerna överförs ansvaret för att 
ordna social- och hälsovårdstjänsterna från kommunerna och 
samkommunerna till de självstyrande områdena den 1 januari 2019. 

1.2 Skola och barnomsorg3 

Det finns en lång tradition av offentligt anordnad utbildning i 
Finland. Kommunerna har ansvar för grundskoleundervisningen, 
men också statliga och privata skolor finns. Lagen om 
grundläggande utbildning styr all slags utbildning, oavsett vem som 
svarar för den. De privata skolorna följer nationella läroplaner. 

Det finska privatskolesystemet är i jämförelse med den svenska 
motsvarigheten, begränsat i sin omfattning. 2010 fanns det cirka 60 
privata skolor i Finland varav cirka 30 var grundskolor. Cirka tre 
procent av eleverna går i privata skolor inom grundskolan (det 
primära skolpliktsområdet). Inom den högre sekundära nivån4 
(bl.a. gymnasieskolan) är det en större andel elever som går i skolor 
som är privat drivna, det gäller särskilt yrkesutbildningar.  

Många privata skolor har en speciell pedagogisk eller 
konfessionell inriktning, exempelvis Steinerpedagogik eller kristen 
inriktning.  

Inom barnomsorgen (dagvård) är det vanligare med privata 
utförare. Cirka hälften av barnen mellan 1-5 år är i kommunala 
daghem. Övriga barn är i privata daghem, familjedaghem eller 
hemma.5  

                                                                                                                                                          
3 Avsnittet bygger, om inte annat framgår, på uppgifter från Utbildnings- och 
kulturministeriet i Finland eller från Skolverkets rapport, Privat och offentligt – Fristående 
skolor i andra länder, s. 32-35. 
4 Den högre sekundära nivån är i Finland indelad i gymnasieskolor och yrkesutbildningar.  
5 Europeiska kommissionen 2015, Eurydice, Finland: Organisation of Private Education. 
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1.2.1 Finansiering 

Flertalet privata skolor är offentligt finansierade enligt samma 
principer som offentliga skolor. Det gäller såväl det som motsvarar 
den svenska grund- och gymnasieskolan. Det finns även ett fåtal 
skolor som etablerats utan statsbidrag och står utanför systemet 
även vad gäller offentligt anordnad tillsyn. Inom barnomsorgen 
betalar familjerna en avgift och privata utförare har rätt att 
bestämma sin egen avgift.6 Staten stod 2015 för 25 procent av 
kommunernas kostnader för barnomsorg och grundskola.  

Inom barnomsorgen finansieras relativt många daghem genom 
s.k. servicesedlar som är en form av voucher, se vidare avsnittet om 
hälso- och sjukvård och omsorg nedan. 2014 var det cirka 13 
procent av kommunerna som hade ett sådant valfrihetssystem 
inom barnomsorgen. Uppföljningar visar att andelen kommuner 
som använder servicesedlar inom barnomsorgen ökat de senaste 
åren.7  

1.2.2 Tillstånd för privata skolor 

Tillstånd att bedriva privat grund- eller gymnasieskola lämnas av 
ansvarigt Statsråd eller Undervisnings- och kulturministeriet. 
Privata skolor ska, om de önskar statlig finansiering, vara 
licensierade av Utbildnings- och kulturministeriet. Som 
licensierade skolor finansieras de efter samma principer som 
offentligt drivna skolor och samma tillsyn gäller.  

Tillstånd att bedriva grundskola kan lämnas till 
utbildningsanordnare som har ett avtal med en kommun och där 
det finns ett särskilt behov av utbildning. De flesta privata skolor 
som bedriver undervisning på grundskolenivå har ett sådant avtal 
med en kommun. Tillstånd kan även lämnas till anordnare på basis 
av ett riksomfattande behov av utbildning. Det kan röra sig om 
undervisning på främmande språk, specialundervisning och 
undervisning som exempelvis bygger på en viss pedagogisk princip. 
Sådana tillstånd kan lämnas även om utbildningsanordnaren inte 
                                                                                                                                                          
6 Europeiska kommissionen 2015, Eurydice, Finland: Early Childhood and School Education 
Funding 
7 Lahtinen Jarkko & Selkee Johanna, Varhaiskasvatuksen hallinto, palveluseteli ja kuntalisät 
2014, s. 36.  
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har ett avtal med en kommun. (Lag 628/1998 3 kap. 7§) För att 
lämna tillstånd till att bedriva gymnasieutbildning fordras ingen 
särskild inriktning eller avtal med kommun (Lag 629/1998 3 §). 

Den som ska driva en grund- eller gymnasieskola får inte vara en 
fysisk person utan ska vara en förening, stiftelse eller dylikt. Det 
innebär att skolor inte får drivas med vinstsyfte. Privat barnomsorg 
kan dock även drivas av enskilda personer och av affärsföretag och 
därmed med vinstsyfte. Enligt uppgift från det finska Utbildnings- 
och kulturministeriet är det dock ovanligt med vinstsyftande 
företag inom barnomsorgen. 

En privat skola kan i viss mån avgöra vilka elever som ska få 
tillträde bl.a. till följd av den särskilda inriktning som skolan har 
valt. Det finns ingen skyldighet för en privat skola att anordna 
särskilt pedagogiskt stöd och elever som har ett uttalat sådant 
behov kan komma att nekas inträde. 

1.2.3 Tillsyn och uppföljning 

Tillsynen av grund- och gymnasieskolan är i jämförelse med Sverige 
nedtonad i Finland. Det finns inte någon nationell 
inspektionsmyndighet som motsvarar Skolinspektionen. Den 
nuvarande lagstiftningen bygger på en decentraliseringsprincip som 
innebär att kvaliteten i utbildningen ska upprätthållas genom att 
utbildningsanordnarna utvärderar sin egen utbildning och att 
utvärderingar genomförs på nationell nivå.8  

Sedan 2014 finns det Nationella centret för 
utbildningsutvärdering som är ett fristående ämbetsverk för 
utbildningsutvärdering. Centret genomför utvärderingar av allt från 
barnomsorg till högskoleutbildning.  

På regional nivå finns även statliga regionförvaltningsverk som 
bl.a. har till uppgift att främja rättssäkerheten inom grund- och 
gymnasieskolan och kan ta upp överklaganden. När det gäller 
barndagvården ansvarar regionförvaltningsverken för planeringen, 
styrningen och övervakningen av barndagvården inom sina 
respektive verksamhetsområden (Lag 19.1.1973/36 2 kap. 8§) 

                                                                                                                                                          
8 Europeiska kommissionen 2015, Eurydice, Finland: Quality Assurance in Early Childhood 
and School Education 
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De privata licensierade skolorna är föremål för samma tillsyn av 
myndigheterna som de offentliga skolorna. 

1.2.4 Kvalitet och effektivitet 

Den finska skolan har i de internationella kunskapsmätningar som 
genomförts visat på mycket goda resultat. I de PISA-mätningar9 
som genomförts under 2000-talet har Finland vid flera tillfällen 
intagit topplaceringar i världen. I den senaste mätningen från 2012 
hade de finska resultaten dock försämrats. I jämförelse med andra 
europeiska och nordiska länder visar dock finska elever fortfarande 
på goda resultat.10 Den finska skolan präglas även av en hög grad av 
likvärdighet eller jämlikhet. I Pisa-undersökningen från 2009 hade 
Finland tillsammans med Norge den minsta variationen mellan 
skolor när det gäller elevers läsförmåga av de jämförda länderna.11 

1.3 Hälso- och sjukvård och socialtjänst12 

1.3.1 Organisering och finansiering av hälso- och sjukvård  

Det är kommunerna som ansvarar för hälso- och sjukvården 
antingen direkt eller genom samkommuner. I jämförelse med de 
andra nordiska länderna finansieras en större andel av kostnaderna 
för hälso- och sjukvården av privata medel. Den offentliga 
finansieringen står för cirka 75 procent. 

Hälso- och sjukvården är indelad i primärvård och specialiserad 
sjukvård. Primärvård erbjuds av kommunernas hälsovårdscentraler. 
Den specialiserade vården hanteras inom ramen för 
sjukvårdsdistrikt (samkommuner). Varje sjukvårdsdistrikt består av 

                                                                                                                                                          
9 PISA står för Programme for International Student Assessment och är ett OECD-projekt. 
som undersöker elevernas förmågor inom tre kunskapsområden: matematik, naturvetenskap 
och läsförståelse. Studien genomförs var tredje år. 
10 OECD, PISA 2012 Results in Focus 
11 OECD PISA 2009 Results: What Makes a School Successful? Resources Policies ands 
Practices, Volume IV. 
12 Uppgifterna i avsnittet bygger om inte annat framgår från Social- och 
hälsovårdsministeriet i Finland och på SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden, s. 
151-154. 
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ett centralsjukhus och ett antal specialiserade kliniker/enheter. 
Såväl specialiserad öppen som sluten hälso- och sjukvård ges vid 
sjukhusen. Sjukdomar som kräver högspecialiserad vård hanteras av 
distriktssjukvården eller på central nivå på något av de fem 
universitetssjukhusen. 

Vid sidan av den offentliga hälso- och sjukvården finns privata 
kliniker och sjukhus liksom en omfattande företagshälsovård som 
svarar för en stor del av de förvärvsarbetandes primärvård. Det 
finns även en mindre del av den offentliga hälso- och sjukvård som 
drivs av privata företag och som upphandlas av kommunerna. Av 
den hälso- och sjukvård som produceras av privata utförare och 
som inte är upphandlad av kommunerna, finansieras cirka en 
tredjedel med offentliga medel. Återstoden finansieras bl.a. genom 
att patienterna får betala mer för ett besök hos en privat vårdgivare 
än hos en kommunal vårdcentral. 

 Företagshälsovården bedrivs i stor utsträckning av privata 
företag men det finns även sådan vård som drivs i kommunal regi. 
Företagshälsovården finansieras i huvudsak av företagen.13  

De privata aktörer som bedriver hälso- och sjukvård är i 
huvudsak vinstsyftande.14  

Privata utförare stod 2009 för cirka 30 procent av 
öppenvårdsbesöken men endast några procent av besöken inom 
slutenvården.15  

1.3.2 Organisering och finansiering av socialtjänst  

Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och är fria att bestämma 
om socialtjänsten ska bedrivas i offentlig eller privat regi. Inom 
socialtjänsten finns stora regionala skillnader i hur stor andel som 
bedrivs i olika regiformer. Liksom för hälso- och sjukvården 
finansieras, i jämförelse med övriga nordiska länder, en större del av 
socialtjänsten av privata medel. Inom äldreomsorgen finansierar 
brukarna cirka en sjättedel av kostnaderna. 

                                                                                                                                                          
13 En del av kostnaderna för företagshälsovården finansieras dock av en folkpensionsfond 
som i sin tur delvis är finansierad av skattemedel. 
14 Uppgift från Social- och hälsovårdsministeriet. 
15 Institutet för hälsa- och välfärd (THL), Privat serviceproduktion inom social- och 
hälsovården 2009, s. 11. 
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Inom äldreomsorgen arbetade 2010 ca en tredjedel av 
personalen i privata företag varav hälften av denna tredjedel 
utgjordes av vinstsyftande och hälften av icke-vinstsyftande 
företag. Privat regi är också mycket vanlig inom barn- och 
ungdomsvården och för serviceboenden för personer med 
funktionsnedsättning. På dessa områden ligger andelen 
verkssamhet som bedrivs i privat regi omkring eller över 50 
procent.16 På dessa områden finns dock inga uppgifter om hur stor 
andel som drivs av icke-vinstsyftande respektive vinstsyftande 
organisationer. 

Inom äldreomsorgen har det tidigare funnits en tradition av 
icke-vinstsyftande privata aktörer inom omsorg av äldre och 
personer med funktionsnedsättning. En förklaring till detta är att 
delar av denna verksamhet finansierats av intäkter från 
Penningautomatföreningens (RAY) penningautomat- och 
kasinospel.  

Under 2000-talet är det främst de vinstsyftande 
organisationernas andel som har ökat. Andelen personal som 
arbetade i privata företag och organisationer inom äldreomsorgen 
ökade från cirka en fjärdedel till cirka en tredjedel mellan 2000 och 
2010. Av den ökning som inträffade under tidsperioden stod de 
vinstsyftande företagen för hela ökningen medan andelen personal 
som arbetade i icke-vinstsyftande organisationer sjönk under 
tidsperioden. Andelen personal som arbetar inom privata företag 
och organisationer varierar mellan olika former av äldreomsorg. 
Störst andel finns inom serviceboenden17 där närmare två-
tredjedelar av personalen arbetade i privata företag och 
organisationer 2010.18  

                                                                                                                                                          
16 Inom den institutionella barn- och ungdomsvården bedrivs 60 procent av vinstsyftande 
företag. Karsio, Olli & Anttonen, Anneli, 2013, s. 118. Av de serviceboenden för personer 
med funktionsnedsättning där personal finns stationerad dygnet runt upphandlades 46 
procent av privata företag 2014. Av de serviceboenden som inte har sådan bemanning 
upphandlades 68 procent av privata företag. Uppgifter från Social- och hälsovårdsministeriet. 
17 Benämns som effektiverat serviceboende och innebär att brukaren hyr en lägenhet/rum 
och där vårdpersonal finns stationerad dygnet runt. 
18 Inom institutionella vårdformer och hemtjänst var andelstalen 17 respektive 15 procent. 
Karsio, Olli & Anttonen, Anneli, 2013, ”Marketisation of eldercare in Finland: legal frames, 
outsourcin practices and rapid growth och for-profit services”, in Meagher, Gabrielle & 
Szebehely, Marta (Ed) Marketisation in Nordic eldercare 
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Inom socialtjänsten tenderar de största vinstsyftande privata 
företagen att växa. De 10 största företagen ökade antalet anställda 
från 4400 till 7800 mellan 2008 och 2011.  

1.3.3 Upphandling och kundval 

Privat verksamhet inom social- och hälsovården kan upphandlas av 
en offentlig myndighet eller finansieras genom s.k. servicesedlar 
(vouchers) som är en form av kundvalssystem. Under senare år är 
det särskilt finansiering genom servicesedlar som ökat i 
omfattning.19  

Det finns en särskild lag(24.7.2009/569) om servicesedlar inom 
social- och hälsovården.  Det finns dock inget explicit krav i lagen 
på att det ska finnas möjligheter för brukarna att välja 
omsorgsgivare. Det är kommunerna som bestämmer inom vilka 
områden och för vilka tjänster som servicesedlar ska användas.  

Om lagen om servicesedlar tillämpas ska en brukare, med ett av 
kommunen godkänt omsorgsbehov, kunna använda sin servicesedel 
för att betala en av kommunen godkänd serviceproducent. 
Servicesedlarnas värde motsvarar den kostnad kommunen skulle ha 
haft för att anordna tjänsten i egen regi. Den kan även vara 
relaterad till inkomsten hos brukaren. 

Det är relativt ovanligt med upphandling eller system med 
servicesedlar inom hälso- och sjukvården. Det finns dock 
möjligheter att välja mellan kommunala vårdgivare av primärvård. 

Socialtjänsten är det område där det är vanligast att servicesedlar 
används. Inom socialtjänsten är det vanligaste användningsområdet 
hemtjänsten (hemservice), tjänster under närståendevårdarens 
ledighet, stödtjänster inom hemtjänsten och serviceboenden.20  

I de riktlinjer som regeringen kommit överens om i samband 
med den tidigare nämnda förvaltningsreformen anges att 
regeringen kommer att lagstifta om valfrihet. Syftet är att 
användarna ska kunna välja en producent från den offentliga eller 
privata sektorn eller från tredje sektorn. Valfriheten ska vara 

                                                                                                                                                          
19 Karsio, Olli & Anttonen, Anneli, 2013, s. 101. 
20 Finska kommunförbundet, Pressmeddelande, 2015, Användningen av servicesedlar inom 
social – och hälsovården och barndagvården har ökat i kommunerna.  
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huvudregel på basnivån och i tillämpliga delar användas på 
specialiseringsnivån för social- och hälsovårdstjänsterna. 

Av riktlinjerna framgår även att den statliga styrningen ska 
stärkas, bl.a. ska ett s.k. offentligt servicelöfte som preciserar 
lagstiftningen inom social- och hälsovården tas fram och en 
riksomfattande enhet för gemensam upphandling inrättas. 

1.3.4 Tillstånd 

De olika Regionförvaltningsverken beslutar om tillstånd för privata 
utförare inom vård och omsorg. På nationell nivå ska Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovård, Valvira bl.a. sörja för 
enhetlighet när det gäller vilka krav som ställs på leverantörer och 
att det skapas regionalt likvärdiga konkurrensförhållanden. Om 
företag bedriver verksamhet i flera regioner ska de även ha ett 
tillstånd av Valvira. 

I samband med prövningen granskas företagens bakgrund och 
långsiktighet. Denna granskning baseras på en analys av 
årsredovisningar, företagens soliditet, skatteredovisning, 
omsättning m.m. I samband med tillståndsprövningen görs ingen 
ägar- och ledningsprövning.  

Det finns inga hinder mot att bedriva vinstdrivande verksamhet 
inom sjukvård och omsorg. 

Regionförvaltningsverken lämnar rekommendationer om 
personaltäthet. Serviceboenden inom äldreomsorgen ska 
exempelvis ha minst 0,5-0,6 anställda per brukare.21 Det finns även 
rekommendationer om personaltäthet för verksamheter som 
bedriver barn- och ungdomsvård. Motsvarande finns dock inte 
inom omsorg för personer med funktionsnedsättning.  

För att bli godkänd som serviceleverantör av kommunen, inom 
ramen för ett system med servicesedlar, måste leverantöreren 
uppfylla bl.a. skatterättsliga krav och krav på ansvarsförsäkring. 
Vidare ska leverantören uppfylla kraven som följer av 
speciallagstiftning på området. Tjänsterna ska också enligt lagen 
”åtminstone motsvara” den nivå som gäller för kommunala 
verksamheter på området. Leverantören ska också uppfylla de 

                                                                                                                                                          
21 Karsio, Olli & Anttonen, Anneli, 2013, s. 105. 



       

10 

övriga krav som kommunen ställer med avseende på klienters eller 
klientgruppers behov, tjänsternas kvantitet eller kvalitet samt på 
förhållandena i kommunen eller andra liknande krav. Kraven som 
ställs ska vara objektiva och icke-diskriminerande. Kommunen ska 
återkalla tillståndet om villkoren inte längre uppfylls.  

1.3.5 Tillsyn och kontroll  

Den medicinska tillsynen utövas av Regionförvaltningsverken. 
Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en roll som liknar den 
Socialstyrelsen har i Sverige. I arbetsuppgifterna ingår att 
undersöka, följa, utvärdera och utveckla verksamheten inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Ingen tillsyn av ägare eller 
ekonomiska förhållanden sker utöver den som gäller generellt för 
alla bolag. 

I den mån upphandlingar görs är upphandlande part ansvarig för 
kontrollen av upphandlade företag. 

1.3.6 Kvalitet och effektivitet 

I OECD:s jämförelser av sjukvården i olika länder 2015 visade den 
finska vården på mycket goda resultat när det gäller medicinska 
kvalitetsmått som exempelvis överlevnadsfrekvens för patienter 
med hjärtinfarkt. Finland kommer dock sämre ut när tillgången till 
vård jämförs mellan länderna. Av finländarna uppgav 4 procent att 
de på grund av kostnader, avstånd eller väntetider inte har fått den 
vård de behövt 2013. Detta var betydligt högre andel än i Norge, 
Danmark och Sverige.22  OECD:s undersökningar visar även att 
både primärvården och den specialiserade vården i Finland har en 
fördelningsprofil som missgynnar de med lägre inkomster i 
samhället. Detta skiljer Finland från flertalet andra OECD-länder 
där primärvården, till skillnad från den specialiserade vården, oftast 
har en fördelningsprofil som gynnar de med lägre inkomst.23  

Inom äldreomsorgen har den ökande andelen av serviceboenden 
som bedrivs i privat regi blivit föremål för forskning. Forskningen 

                                                                                                                                                          
22 OECD, Health at a Glance 2015. 
23 Svenskt Näringsliv, Förbättrad välfärd – Jämlik vård och fria vårdval, 2016. 
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visar, enligt en översikt av Olli Karsio och Anneli Antonnen, inte 
på några tydliga effekter av den ökande andelen privata utförare. 
De menar att det är svårt att dra några generella slutsatser och att 
de resultat som finns delvis motsäger varandra.24  
 

 

                                                                                                                                                          
24 Karsio, Olli & Anttonen, Anneli, 2013, s. 115-117. 


