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PROMEMORIA 

 

 

Förberedande åtgärder för att genomföra landskapsrefor-
men och inleda landskapens verksamhet 
 

Landskapsreformen (tidigare regionförvaltningsreformen) och sote-reformen är exceptionellt 
stora och vittgående reformer i Finlands förvaltningshistoria. Det är skäl att redan i lagbered-
ningsskedet och under riksdagsbehandlingen av lagarna vidta förberedande åtgärder för att 
genomföra reformerna. 

En förutsättning för att de ambitiösa målsättningarna för reformerna ska kunna uppnås är ett 
systematiskt och gott samarbete mellan landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, special-
omsorgsdistrikten, räddningsverken, kommunerna, övriga samkommuner som har en central 
betydelse för de nya landskapens uppgifter, NTM-centralerna och TE-byråerna. Det är viktigt 
att alla de organisationer som nämns ovan är jämnt representerade och aktivt deltar i bered-
ningsskedet. Dessutom är det skäl att också regionförvaltningsverken och landskapens bere-
dareav sote-reformen deltar i reformarbetet. 

När regeringen 7.11.2015 och 5.4.2016 drog upp riktlinjerna för reformen tog den ställning till 
vissa med tanke på genomförandet av reformen ytterst viktiga omständigheter. Ministerar-
betsgruppen för reformer, som leder reformarbetet, har bl.a. gett anvisningar om inledande av 
beredningen (7.12.2015, alueuudistus.fi/muutostuki).  

Avsikten är att de nya landskapen ska inleda sin verksamhet 1.1.2019. Med beaktande av tid-
tabellen är det skäl att åtgärder för att överföra sote-uppgifter och inleda de nya landskapens 
verksamhet vidtas redan nu, före semesterperioden 2016, för att verksamhetens kontinuitet 
ska kunna säkerställas. 

Regeringens ministerarbetsgrupp för reformer, som på det politiska planet leder beredningen 
av sote-reformen och landskapsreformen, har behandlat stödet för genomförande av reformen. 
Regeringen utgår ifrån att aktörerna på landskapsnivån på eget initiativ ska förbereda sig för 
och utveckla verksamheten. Landskapen uppmuntras också att på eget inititiv inleda ett om-
fattande samarbete för att genomföra reformen.  

 

Genomförandeskeden 
 

Genomförandet av landskapsreformen och sote-reformen indelas i fyra skeden:  

1) förberedelser (till 1.7.2017),  
2) förberedande temporär förvaltning av landskapets verksamhet (temporärt berednings-

organ) (1.7.2017 – 1.3.2018),  
3) landskapet i inledningsskedet (1.3.2018 – 31.12.2018) och 
4) det nya landskapets första egentliga verksamhetsperiod (från 1.1.2019). 

 
 

http://alueuudistus.fi/muutostuki
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(1) De förberedelser som nu ska inledas pågår till 1.7.2017 då sote-lagen och landskaps-
lagen träder i kraft. I förberedelseskedet skapas förutsättningar för överföring av upp-
gifter och tillgångar till de nya landskapen och för inledande av de nya landskapens 
verksamhet. I detta skede är det ändamålsenligt att, inom ramen för lagutkasten som 
snart kommer att sändas på remiss och i överensstämmelse med regeringens riktlinjer, 
göra tillräckligt detaljerade preliminära utredningar om de åtgärder som behövs för att 
inleda landskapets verksamhet samt för fördelning av stödtjänster i anslutning till verk-
samheten mellan kommunerna och landskapen och för överföring av tjänster till land-
skapen. Det är nödvändigt att överföringen och fördelningen av tjänsterna görs i sam-
råd men kommunerna och samkommunerna. Det är framför allt skäl säkerställa ut-
vecklingen och kontinuiteten i fråga om ICT- och informationsförvaltningstjänsterna och 
övriga stödtjänster samt fördelningen av dessa tjänster mellan å ena sidan kommuner-
na och samkommunerna och å andra sidan de nya landskapen. I förberedelseskedet ut-
reds de konkreta behoven och sätten för att förverkliga informationsförvaltningsfunkt-
ionerna och ICT-tjänsterna, lokalarrangemangen, organiseringen av ekonomi- och per-
sonalförvaltningen samt förändringskommunikationen och samarbetet med personalen. 
I förberedelseskedet beaktas regeringens riktlinjer i fråga om de riksomfattande ser-
vicecenter som producerar stödtjänster. I fråga om ICT-tjänsterna beaktas kompabilite-
ten och möjligheterna att på riksplanet genomföra enhetliga lösningar samt en enhetlig 
servicearkitektur 

Vid sidan av förberedelserna för att inrätta nya landskap och överföra uppgifter vidtas 
fortsatta åtgärder för att utveckla verksamheten under politisk ledning av kommuner-
nas och landskapens organ samt för att utveckla de statliga myndigheternas verksam-
het under ledning av respektive ministerier. När det gäller den innehållsmässiga ut-
vecklingen av verksamheten ska de centrala målsättningarna för sote-reformen och 
landskapsreformen beaktas. Ett väsentligt element i detta utvecklingsarbete är bered-
ningen av sote-reformens genomförande. Det finns särskilda anvisningar om genomfö-
randet och om planeringen av förändringsstödet (se alueuudistus.fi/muutostuki). För-
ändringsledare Sinikka Salo vid social- och hälsovårdsministeriet ger råd om och koor-
dinerar sote-reformen. Den regionala beredningen av genomförandet fortsätts tidta-
bellsenligt, så som överenskommits inom landskapen. Den beredning som redan inletts 
kommer sålunda inte att avbrytas eller omorganiseras på grund av att de allmänna för-
beredelserna av landskapens verksamhet har inletts. För sote-reformen har tillsatts och 
för  landskapsreformen kommer att tillsättas riksomfattande beredningsgrupper, med 
uppgift att främja informationen om reformen och interaktionen mellan olika aktörer. 

(2) Temporärt beredningsorgan. Avsikten är att ikraftträdandelagen för sote-lagen och 
landskapslagen ska träda i kraft 1.7.2017. Meningen är att då tillsätta ett temporärt be-
redningsorgan. Organet ska svara för organiseringen av de första landskapsvalen samt 
för de tekniska förberedelserna av landskapens verksamhet och förvaltning till dess att 
landskapsfullmäktige har valts och tillsatt en landskapsstyrelse som har inlett sin verk-
samhet.  
 
Det temporära beredningsorganets verksamhet har karaktären av planering och tek-
niska förberedelser, i syfte att säkerställa att den nya landskapsförvaltningen har förut-
sättningar att konstituera sig och inleda sin egentliga verksamhet. Ikraftträdandelagen 
ska innehålla bestämmelser om det temporära beredningsorganets uppgifter och befo-
genheter. 
 

(3) Landskapet i inledningsskedet. Avsikten är att val av landskapsfullmäktige enligt 
regeringens riktlinjer ska hållas i januari 2018, i samband med presidentvalets första 
omgång. Valet av landskapsfullmäktige ska förberedas av det temporära beredningsor-

http://alueuudistus.fi/muutostuki
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ganet. Detta ska  sammankalla landskapsfullmäktige till ett konstituerande samman-
träde och sköta de tekniska förberedelserna. Landskapsfullmäktiges mandatperiod bör-
jar 1.3.2018, Landskapsfullmäktige väljer en landskapsstyrelse som bl.a. ska vidta åt-
gärder för att tillsätta tjänsterna som landskapsdirektör och administrativ chef för sote 
samt utse andra centrala tjänsteinnehavare. Efter att landskapsfullmäktige konstituerat 
sig ska förändringsberedningen ledas av fullmäktige, vilket innebär att det temporära 
beredningsorganets uppdrag upphör. Landskapsstyrelsen ska bereder budgeten och 
landskapsstrategin, inklusive servicestrategin, för 2019. Besluten om dessa fattas av 
valda landskapsfullmäktige.  
 

(4) Landskapets verksamhet inleds. De uppgifter som avtalats i regeringens riktlinjer 
5.4.2016 övergår i enlighet med den lagstiftning som nu bereds till de nya landskapen 
från 1.1.2019, då de ska ha funktionell beredskap att inleda sin verksamhet. Land-
skapsfullmäktige beslutar också om organiseringen och bolagiseringen av servicepro-
duktionen. 

 

Organisering av förberedelserna i inledningsskedet 
 

Landskapen ska inom sina områden på eget initiativ avtala om den allmänna organiseringen av 
den nya landskapsförvaltningen i det inledande skedet. 

Det är önskvärt och motiverat att man i samtliga landskap strävar efter att inleda förberedel-
serna av reformen före semesterperioden, dvs. före utgången av juni 2016. 

Respektive landskaps landskapsförbund, kommuner, sjukvårdsdistrikt, specialomsorgsdistrikt, 
räddningsväsende, närings-, trafik- och miljöcentral, arbets- och näringsbyrå samt regionför-
valtningsverket ska avtala om organiseringen av förberedelserna. Landskapsförbundet ska 
initiera förberedelserna och sammankalla ledningen för de centrala aktörerna till ett möte för 
att besluta om dem. Det är skäl att för landskapsreformens förberedelseskede inrätta en styr-
grupp där alla centrala aktörer är jämnt representerade. 

Styrgruppen ska för förberedelseskedet utse en regional förändringsledare eller chef för för-
ändringsprojektet. Det är viktigt att den som leder beredningen av förändringarna har samtliga 
deltagande kommunala och statliga organisationers förtroende. 

Den regionala förändringsledarens mandatperiod går ut 30.6.2017. De organisationer som del-
tar i förberedelserna ska avtala om förändringsledarens lön samt övriga personalkostnader och 
anställningsvillkor. Styrgruppen och de organisationer som deltar i beredningen ska anvisa 
förändringsledaren de resurser som behövs för att sköta uppgifterna i förberedelseskedet. 

Organiseringen av förberedelserna i landskapet Åland ska diskuteras separat med statens äm-
betsverk på Åland. 

De allmänna förberedelser för att inrätta landskap som avses här varken ersätter eller ändrar 
den regionala beredningen av sote-reformen och de ändrar inte heller den tvärsektoriella reg-
ionala beredningen. I samband med den allmänna beredningen av landskapsreformen vidtas 
dock åtgärder för koordinering av den tvärsektoriella och allmänna beredningen. I synnerhet i 
fråga om ärenden som gäller personal, förvaltning, tillgångar, den allmänna ICT-
infrastrukturen och eventuella gemensamma brister i verksamheten samt stödtjänster är det 
skäl att eftersträva enhetliga processer som utnyttjar digitalt baserade funktionella möjligheter. 
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Inom ramen för landskapsreformen är det skäl att sträva efter optimal öppenhet och ett brett 
deltagande från det civila samhället samt från olika referensgrupper och tjänsteanvändare. Det 
är motiverat att upprätta en plan för förändringsarbetet och att tillämpa också nya metoder för 
aktiv och systematisk interaktion. Landskapsreformen ger goda möjligheter till gemenskap och 
deltagande och den förverkligar principen om öppen förvaltning och beredning. 

 

Personalens deltagande  
 

Personalen hör till sote-reformens och landskapsreformens viktigaste resurser eftersom refor-
merna genomförs i samråd med den. Utgångspunkten för regeringens riktlinjer 5.4.2016 är att 
representanter för personalen ska delta i beredningen av förändringarna på landskapsnivå. 

 

Stöd för förändringsledningen  
 

Vid finansministeriet anställs en förändringsledare som övergripande ska stödja landskapens 
verksamhet i inledningsskedet. Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt ar-
bets- och näringsministeriet bereder tillsammans med de övriga ministerierna ett program för 
att stödja förändringsarbetet på landskapsnivå. 

Formerna för förändringsstödet samt materialet preciseras under beredningens gång, vilket 
framgår av landskapsreformens webbsidor alueuudistus.fi/muutostuki/maakuntauudistus 

 

http://alueuudistus.fi/muutostuki/maakuntauudistus
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