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BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM REGERINGENS RIKTLINJER SOM UNDERLAG 

FÖR INDELNINGEN AV SJÄLVSTYRANDE OMRÅDEN OCH SOCIAL- OCH 

HÄLSOVÅRDSREFORMENS STEGMÄRKEN  
 

 

 

Statsminister Juha Sipiläs regering har genom sina beslut av 20.10 och 7.11.2015 

stakat ut riktlinjerna för en reform av social- och hälsovårdens finansiering samt antal 

självstyrande områden som ska inrättas och områdesindelningen.  

 

 
De självstyrande områdena ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster i 

enlighet med lagen och det beslut av statsrådet om att ordna social- och hälsovård som 

fattats med stöd av lagen. De självstyrande områdena ordnar social- och 

hälsovårdstjänster antingen ensamma eller när det gäller tre självstyrande områden 

som bestäms i lag med stöd av de andra självstyrande områdenas servicestrukturer i de 

mest krävande tjänsterna i enlighet med den arbetsfördelning som bestäms i lag på så 

sätt att det finns 15 tydliga områdeshelheter i landet med hjälp av vilka social- och 

hälsovårdstjänsterna ordnas. Riktlinjerna om regeringens områdesindelning och en 

promemoria som motiverar denna finns bifogade till begäran.  

 

Enligt regeringens riktlinjer som gäller en reform av finansieringen kan kommunerna i 

fortsättningen inte ha ett betydande ansvar för finansieringen av social- och 

hälsovården. Finansieringen av de självstyrande områdena bereds i första hand med 

utgångspunkt från statens finansieringsansvar, utöver vilket delvis även en lösning 

som baserar sig på områdenas egen beskattningsrätt ska utredas. Regeringens riktlinjer 

om finansieringen finns bifogad.  

 

Reformen av social- och hälsovården, inrättandet av självstyrande områden och 

regionförvaltningsreformen bereds inom ramen för social- och hälsovårdsministeriets 

och finansministeriets gemensamma projekt, som tekniskt administreras vid social- 

och hälsovårdsministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber 

kommunerna i Fastlandsfinland, samkommuner och övriga instanser enligt sändlistan 

om utlåtanden om regeringens riktlinjer. Andra instanser som inte finns på sändlistan 

kan också ge ett utlåtande i frågan. Begäran om utlåtande ska besvaras genom en 

elektronisk enkät som består av riktade frågor om regeringens riktlinjer. Det är 

möjligt att motivera enkätsvaren och dessutom har gott om utrymme reserverats för 

fritt formulerade kommentarer. 

 

Materialet till begäran om utlåtande finns på Internetadressen: 

http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande 
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Enligt regeringens riktlinjer bildas de självstyrande områdena med utgångspunkt från 

landskapsindelningen. Kommunerna ombeds i utlåtandet att ta ställning till vilket 

självstyrande område, som ska bildas med utgångspunkt från ett landskap, 

kommunen anser sig tillhöra samt motivera sitt ställningstagande. Därför har 

begäran om utlåtande till kommunerna riktats till fullmäktige. Ett 

ställningstagande som gäller placeringen i ett självstyrande område betraktas som 

kommunens officiella ställningstagande, varför ett beslutsprotokoll om ett 

fullmäktigebeslut om detta ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet.  

 

Beslutsprotokollet kan antingen lämnas per e-post till adressen kirjaamo@stm.fi eller 

per post till Registratorskontoret, social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 

Statsrådet. Beslutsprotokollet ska antecknas med referensen STM068:00/2015. 

 

Det är också möjligt att fullmäktige endast tar ställning i frågor som riktats till det och 

som gäller tillhörighet i fråga om de självstyrande områdena och lämnar ett 

beslutsprotokoll om ståndpunkten till SHM. Då kan man ta ställning till övriga frågor i 

begäran om utlåtande vid ett annan kommunal instans. Om kommunen anser att den 

inte behöver ta officiell ställning till bildandet av områden, kan begäran om utlåtande 

besvaras i sin helhet vid en instans som kommunen valt, och det är då inte nödvändigt 

att lämna ett beslutsprotokoll. 

 

Utlåtandena beaktas vid utarbetandet av en regeringsproposition. Instanserna ombeds 

lämna in utlåtanden om regeringspropositionen våren 2016. Enkäten kan besvaras på 

finska eller svenska. Utlåtandematerialet på svenska levereras vecka 48.  

 

Vänligen lämna in utlåtandena före 9.2.2016 kl. 16.15. Svaren är offentliga. I 

sammandraget av utlåtandena beaktas endast utlåtanden som inkommit inom den 

föreskrivna tiden. 

 

Den elektroniska enkäten finns på Internetadressen:  

https://www.webropolsurveys.com/S/215897C05FA47917.par 

 

Det är inte säkert att enkäten kan öppnas med alla webbläsare. 

 

Ytterligare information om enkäten ges av: 

 

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, tfn 0295163012, 

tuomas.poysti@stm.fi 

Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 02951 63367, pekka.jarvinen@stm.fi 

Teemu Eriksson, finansråd, tfn 02955 30177, teemu.eriksson@vm.fi 

 

Frågor om enkätens tekniska genomförande: 

 

Riikka Friberg, avdelningssekreterare, tfn 02951 63629, riikka.friberg@stm.fi 

Jaana Aho, avdelningssekreterare, tfn 02951 63395, jaana.aho@stm.fi  
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Understatssekreterare  Tuomas Pöysti   

 

 

Socialråd   Kari Haavisto 

 

 

Finansråd   Teemu Eriksson 
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BILAGOR  Regeringens regionala riktlinjer  

  Motiveringspromemoria till de regionala riktlinjerna  

  Diabildsvisning om de regionala riktlinjerna  

  Sammandrag om regeringens riktlinjer om finansieringen  

 Enkäten som textfil 

Förteckning över landskapen i Fastlandsfinland 

 

SÄNDLISTA Kommunerna i Fastlandsfinland  

 Samkommuner för socialvården och hälsovården 

Samarbetsområden för social- och hälsovården 

 Landskapsförbunden 

 Räddningsverk 

 Folkpensionsanstalten 

 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

 Institutet för hälsa och välfärd 

 Regionförvaltningsverken 

Närings-, trafik- och miljöcentraler  

Samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet  

 Kompetenscentrum inom det sociala området   

Sametinget 

Finlands miljöcentral 

Trafikverket 

Forststyrelsen 

Landsbygdsverket 

Polisstyrelsen 

Statistikcentralen 

Skatteförvaltningen 

Tekes 

 

Statsrådets kansli  

Justitieministeriet 

Inrikesministeriet 

Undervisnings- och kulturministeriet  

Jord- och skogsbruksministeriet 

Kommunikationsministeriet 

Arbets- och näringsministeriet  

Miljöministeriet 

 

Centern i Finland   

Sannfinländarna 

Samlingspartiet 

Finlands Socialdemokratiska Parti  

Gröna förbundet 

Vänsterförbundet 

Svenska folkpartiet i Finland  

Kristdemokraterna i Finland 

 

Riksfogdeämbetet 

Riksåklagarämbetet 

Högsta förvaltningsdomstolen 

   

Helsingfors universitet  
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Tammerfors universitet  

Åbo universitet  

Östra Finlands universitet  

Uleåborgs universitet  

Arene 

 

Finlands Kommunförbund  

Kommunala arbetsmarknadsverket  

Akava 

 Finlands Näringsliv   

Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU 

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty 

KEVA 

Konkurrens- och konsumentverket 

Företagarna i Finland 

Centralhandelskammaren 

Lääkäripalveluyritykset LPY 

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf 

Sosiaalialan Työnantajat ry 

SOSTE Finlands social och hälsa rf 

STTK 

Finlands Tandläkarförbund   

Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SUPER 

Finlands Läkarförbund  

Svenska Finlands Folkting SFF 

Tehy ry 

Terveyspalvelualan liitto 

Nationellt universitetsnätverk för socialt arbete Sosnet 

Riksomfattande handikapprådet  

Handikappforum 

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland  

 

FÖR KÄNNEDOM Familje- och omsorgsminister Juha Rehula 

 Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä 

Finansminister Alexander Stubb 

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 

 Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause 

 Specialmedarbetare Eeva Salmenpohja 

 Specialmedarbetare Niina Perälä 

 Specialmedarbetare Tiina Ullvèn-Putkonen 

Specialmedarbetare Joonas Turunen 

Specialmedarbetare Laura Manninen 

Specialmedarbetare Sami Miettinen 

Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen 

 Tjänstemannastyrgruppens medlemmar  

Projektgruppens medlemmar  

 

 SHM avdelningar 

- Registratorskontoret 

- Hare 
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FM avdelningar 

FM registratorskontoret 

 

 


