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Regionförvaltningsreformen 
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Juha Sipiläs regeringsprogram 

• Ett separat beslut som förenklar 
organiseringen av den offentliga 
regionförvaltningen (staten, regionerna och 
kommunerna) ska fattas om samordningen 
av statens regionförvaltning och 
landskapsförvaltningen. Den primära 
lösningen innebär att verksamheten 
koncentreras till tydliga 
självstyrelseområden vad beträffar 
uppgifter och befogenheter 
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Regeringens riktlinjer 7.11.2015 

• Regeringens riktlinjer: grunderna för 
regionindelningen, planerna för social- och 
hälsovårdsreformen samt regionindelningen 
– 18 branschöverskridande självstyrande områden med 

fullmäktige som valts genom val 
• Räddningsväsendet (med beaktande av områdets omfattning 

och befolkningsunderlaget) 

• Landskapsförbundens regionutvecklingsuppgifter samt 
uppgifterna som hänför sig till planeringen av den regionala 
markanvändningen 

• NTM-centralernas region- och näringslivsutvecklingsuppgifter 
samt uppgifterna som hänför sig till planeringen av den 
regionala markanvändningen 

• Eventuellt miljö- och hälsoskyddet 
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Målen med regionförvaltningsreformen 

 

• Målet med regionförvaltningsreformen är 
att samordna statens regionförvaltning 
och landskapsförvaltningen 

• Att förenkla organiseringen av den 
offentliga regionförvaltningen genom att 
minska på förvaltningsnivåerna samt 
antalet administrativa organisationer och 
organ 
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Tre förvaltningsnivåer 

• Kommunen – samfund för lokalt deltagande, 
demokrati och livskraft som sköter lokala 
uppgifter 

• Självstyrande områdena – ansvarar för 
ordnandet av social- och hälsovårdsservicen och 
för regionala förvaltnings- och serviceuppgifter 
som överskrider kommunens område 
(regionutveckling och främjande av näringar) 

• Staten – riksomfattande uppgifter, uppgifter som 
anknyter till rättsstaten och de grundläggande 
rättigheterna samt den interna säkerheten 
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Målet med reformen är att 1/2 

• Öka på produktiviteten och effektiviteten samt 
synergifördelarna vid skötseln av uppgifterna  

• Spara på administrativa kostnader 
• Förstärka demokratin genom att koncentrera 

uppgifter till de självstyrande områdena eller 
kommunerna 

• Se till att servicen och servicekedjan utvecklas ur 
kundperspektiv och att säkra smidig service även 
utöver organisationsgränserna 

• Se till att digitaliseringen utnyttjas till fullo vid 
skapandet av nya handlingssätt 
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Målet med reformen är att 2/2 

• Skapa ett för individer, företag och samfund begripligt och tydligt 
förvaltningssystem där varje förvaltningsnivå har en naturlig roll 
och där en demokratisk regionförvaltning utgör ett nytt och 
välfungerande forum för individers och samfunds delaktighet 

• Skapa strukturella förutsättningar för att den statliga 
myndighetstillsyn som riktas mot de självstyrande områdena och 
kommunerna och de tillhörande rättsskyddsuppgifterna och 
klagomålsförfarandena utgör en konsekvent och enhetlig helhet 
där tillsyn som utövas ur olika perspektiv och med stöd av olika 
lagar samordnats sinsemellan  

• Skapa förvaltningsstrukturer som möjliggör digital organisering 
av förvaltningen och tillsynen, och som även tillåter effektivt 
utnyttjande av framtida teknologiska innovationer. 
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Utredaren minister Lauri Tarasti 

• hade i uppdrag att 
– utgående från regeringens beslut av den 7 november 2015 precisera 

uppgifterna som överförs till de självstyrande områdena och 
definiera sättet för överföringen av uppgifterna 

– bereda regeringens samordningsbeslut, inklusive ett utkast till de 
uppgifter som ska tas in i självstyrelselagen  

• Utredaren understöddes av ett kontaktpersonsnätverk med 
medlemmar från olika ministerier samt av ett sekretariat 

• De bakgrundsutredningar som ministerierna lämnat in före 
den 18 december 2015 utnyttjades vid utredningen 

• Den 13 januari 2016 ordnades ett diskussionsmöte med de 
viktigaste parterna 

• Utredningsrapporten blev färdig och överlämnades till 
kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 26.1.2016 
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Utredarens viktigaste förslag 

• Kundorientering utgör grunden. Förvaltningen ska vara begriplig, enkel och 
enhetlig  

• När det gäller ärenden som kräver politisk övervägning fattas besluten på 
landskapsnivå av landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen, och i fråga 
om rättslig prövning av landskapsämbetsverk som ska inrättas i varje 
landskap  

• Landskapsfullmäktige föreslås ha likadana uppgifter i samtliga 18 landskap, 
men landskapsämbetsverken kan ha koncentrerade uppgifter   

• Landskapsförbunden, NTM-centralerna och TE-byråerna upphör i sina 
nuvarande former 

• Uppgifterna som föreslås bli överförda till de nya landskapen från 
landskapsförbunden, NTM-centralerna, TE-byråerna och kommunerna gör 
anspråk på mera än 12 000 årsverken 
– Bl.a. alla landskapsförbundens uppgifter, räddningsväsendet, miljö- och 

hälsoskyddet, arbetskrafts- och näringstjänsterna samt företagsservice, 
uppgifterna inom lantbruksförvaltningen, administreringen av EU-fonder, 
styrningen av kommunernas områdesanvändning, byggnadstillsyn, 
avbytartjänsterna  
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Utredarens viktigaste förslag 

• Ansvaret för ordnandet av byggnadstillsynen och hälsoskyddet föreslås 
bli överfört från kommunerna till landskapen, men en kommun eller 
kommungrupp som uppfyller de lagstadgade kraven kan åta sig skötseln 
av uppgifterna 

• Det ska finnas 12 räddningsverk, i enlighet med regionindelningen inom 
den prehospitala akutsjukvården 

• NTM-centralernas statliga uppgifter (miljöförvaltningens uppgifter) 
föreslås till största delen bli överförda till regionförvaltningsverken. 
Regionförvaltningsverken ska i regel ges ansvaret för landskapens 
laglighetsövervakning 

• Regionförvaltningsverken föreslås få rikstäckande behörighet och en 
gemensam personal (exkl. arbetarskyddet) 

• Överföringen av de trafikförvaltningsuppgifter som nuförtiden hör till 
NTM-centralerna kommer att utredas i samband med beredningen av 
trafikbalken våren 2016. 
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Parlamentarisk uppföljningsgrupp för 
reformeringen av regionförvaltningen 

• En parlamentarisk uppföljningsgrupp tillsattes 
till stöd för regionförvaltningsreformen 
– Mandatperiod 4.1.2016 – 15.4.2019 

– Ordförande Anu Vehviläinen, medlemmarna 
riksdagsledamöter från olika partier, dessutom 
permanenta sakkunniga 

– Uppföljningsgruppen ska stödja uppnåendet av 
målen med regionförvaltningsreformen  

– Gruppen följer upp beredningen, verkställandet och 
konsekvenserna av reformen, även till den del den 
berör utvecklandet av statens centralförvaltning 
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Tidtabell och fortsättningen med 
reformen 

• Regeringens riktlinjer i början av februari 

– En projektgrupp för den fortsatta beredningen 

• Regeringspropositionerna färdiga före 
utgången av 2016  

• Lagstiftningen träder i kraft 1.1.2019 

 

 



 

Reformeringen av 

regionförvaltningen  BESKRIVNING: Regeringen fattar ett skilt beslut om 

samordnandet av den statliga regionförvaltningen och 

landskapsförvaltningen efter att grunderna för sote-reformen 

blivit klara. Den primära lösningen är att koncentrera 

verksamheten till självstyrande områden med tydliga uppgifter 

och befogenheter. 

MÅL: Sammanslagning av statens regionförvaltning 

och landskapsförvaltningen  och förenkling av den 

offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna och 

kommunerna).  

PRIMÄRA ÅTGÄRDER: 

1. Beredning av och beslut om regionförvaltningsreformen. Reformen gäller 

organisationsmodeller samt uppgiftsfördelningen mellan de självstyrande 

områdena, statens central- och regionförvaltning samt kommunerna. 
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Tack! 


