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Tidsplanen för social- och hälsovårds- och 
landskapsprocessen 

RP om 
landskaps-/ 
social- och 
hälsovårds- 
reformen till 
riksdagen 
23.2.2017 
  

RP om 
valfrihetslagen 
till riksdagen 
27.4.2017 
 

RP om lag om 
ändring av 
lagarna om 
uppgifter som 
överförs till 
landskapen på 
remiss 4/2017 
 

Riksdagen 
antar 
22.6.2017: 
- Reformering 
av landskapen 
samt ordandet 
av social- och 
hälsovården 
- Valfrihets-
lagen 
- Lagen om 
social- och 
hälsovårds-
producenter  
- Lagen om 
finansiering av 
landskapen 

RP om 
valfrihetslag 
på remiss 
2/2017 
 
 
 
 

2017 

3 / 2017 2 / 2017 1 / 2017 4 / 2017 7 / 2017 

Interimistisk 
förvaltning 
börjar bereda 
inledandet av 
verksamheten 
fr.o.m. 
1.7.2017 

6 / 2017 

- RP om 
ändring av 
lagarna som 
gäller uppgifter 
som överförs 
till landskapen 
till riksdagen 

 

9 / 2017 

Komplettering 
av lagen om 
finansiering 
av landskapen 
4/2017 
 

Komplettering 
av lagen om 
finansiering 
av landskapen 
på remiss 
2/2017 
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Första 
landskapsvalet i 
samband med  
presidentvalet 
1 / 2018 

Ansvaret för 
ordnandet av 
social- och 
hälsovården 
överförs till de 
nya landskapen 
1.1.2019 

2018 2019 

Lagarna som 
gäller valfrihet 
och finansiering 
via flera kanaler 
träder i kraft 
1.1.2019. 
eventuell 
övergångs-
period. 

1 / 2018 12 / 2018 1 / 2019 
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Landskapens viktigaste uppgifter 

Användningen 
av områden 
och miljö-

uppgifterna  

Räddnings-
väsendet 

Miljö- och 
hälsoskyddet 

 

 Social-  
och 

hälsovården 

Region-
utvecklings- och 
tillväxttjänster 

Trafik-
uppgifterna 

Landsbygds-
utvecklingen 
och avbytar-

servicen 



- 

Mångsidig 

servicestruktur och en 

yrkeskunnig personal 

som stöder invånarnas 

välbefinnande 

Servicen ordnas 

som helheter som 

anpassats till 

invånarnas behov 

 Landskap 2023 –visionen 

Smart service så att 

pengarna täcker till 

Invånarna väljer 

och påverkar 

Smidig och jämlik service åt 

invånarna till rimligt pris och 

en effektiv offentlig förvaltning 



- 

Arbetsfördelningen mellan kommunen, 
landskapet och staten 

6 

KOMMUNER Samfund för lokalt deltagande, 
demokrati och livskraft som 
sköter självstyrelseuppgifter som 
beslutats av invånarna och 
lagstadgade lokala uppgifter. 

• Kompetens och bildning 
• Hälsa och välfärd  
• Motion och kultur 
• Ungdomsväsendet 
• Lokal näringspolitik 
• Markanvändning och byggande 
 
 

LANDSKAP 
• Social- och hälsovården 

• Sakkunnig i fråga om främjandet av välfärd, 
hälsa samt säkerhet 
• Räddningsväsendet 
• Miljö- och hälsoskyddet 
• Regionutvecklingen 
• Styrningen av markanvändning och byggande 

• Arbets- och näringstjänsterna 

• Trafiksystemplaneringen och 
planeringen av den regionala 
kollektivtrafiken 
• Landsbygdsutvecklingen och 
avbytarservicen 

STATEN • Underhåll och utveckling av 
rättsstaten 
• Säkerställandet och utvärderingen av 
de grundläggande rättigheterna 

• Säkerhetsuppgifterna 
• Riksomfattande och internationella 
uppgifter 
• Allmänna intressebevakningen 
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• Landskapets affärsverk och dess bolag svarar för 
landskapens egen serviceproduktion. 

• Tjänsteinnehavarna vid affärsverken kan fatta 
myndighetsbeslut och utöva offentlig makt. 

• Landskapet svarar för att invånarna får service 
även i ett läge där tjänster inte finns tillgängliga på 
marknadsvillkor. 

• Landskapet måste bolagisera tjänsterna i ett läge 
där landskapet sköter social- och 
hälsovårdsuppgifter i ett konkurrensläge på 
marknaderna, eller då tjänsterna omfattas av 
klientens direkta valfrihet. 

 

 

Viktigaste förslagen 

(3/4) 
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• Övergången genomförs i enlighet med principen 
om överlåtelse av rörelse, dvs. som gamla 
arbetstagare. 

• De rättigheter och skyldigheter som gäller vid 
övergången bevaras. 

• Största delen av arbetstagarna som överförs hör 
till social- och hälsovårdspersonalen. 

Personalarrangemangen 

(2/3) 



- 

Finansieringen av landskapen 
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(1/2) 

10% 

87%  Ikärakenne ja tarve 

• Statlig finansiering 
med allmän täckning 

• Klient- och 
användningsavgifter  

• Kortfristiga lån 

Ibruktagandet av 
en landskapsskatt 
utreds. 

 

Fastställandet av den statliga finansieringen 

89% 
Behovsbaserad 
finansiering 

85,687 %  åldersstruktur 
 och servicebehov 
1,500 %    invånartäthet 
1,400 %    främmande språk 
0,300 %    tvåspråkighet 
0,113 %    skärgårdskaraktär 

10% 
Finansiering 
som baserar 
sig på 
invånartalet 

1% 
Hyte- 
finansiering 



- 

Beskattningen  
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(1/2) 
 

• Kommunernas intäkter ska minskas i enlighet med uppgifterna 
som överförs från kommunerna till landskapen. 

• Kommunalskatteavkastningen och kommunernas andel 
avsamfundsskatten sänks. Statsbeskattningen skärps i 
motsvarande mån. 

• Kommunalskatteprocenten kommer enligt nuvarande 
uppskattningar att sänkas med 12,5 procentenheter.  

• Beräkningarna uppdateras innan regeringspropositionen 
utfärdas i februari 2017.  

• Kommunalskatten kommer trots sänkningarna fortfarande att 
utgöra kommunernas viktigaste inkomstkälla.  

• Reformen genomförs så att den påverkar de skattskyldigas 
totala skattenivå i så liten mån som möjligt. 

• Kommunerna beslutar även i fortsättningen självständigt om 
sina kommunalskattesatser. 

 

 

 



- 

Kommunernas statsandelar och de 
kommunspecifika konsekvenserna  
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• Effekterna som aktualiseras då reformen träder i kraft dämpas med hjälp 
av en utjämning av systemförändringen > garanterar kalkylmässigt och 
proportionellt att kommunens balans håll på samma nivå som före 
reformen.  

 

• Övergången till den nya finansieringsmodellen sker 
stegvist,  
+/-25 euro per invånare per år. 

• Ändringen begränsas dock till +/- 100 euro per 
invånare inom en övergångsperiod på 4 år. 

 

 

(2/3) 
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Nya statliga tillstånds- och tillsynsverket 
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Tillstånd 
• Beviljar tillstånd 

och rättigheter 
• Registrerar aktörer  

 

Styrning 
• Styr och utvecklar 

verksamheten  
• Finansierar 

serviceproduktion 
och projekt  

 

Tillsyn  
• Övervakar 

verksamhetens 
lagenlighet och 
förverkligandet av 
de grundläggande  
rättigheterna 

 

Andra 
laglighetstillsyns- och  
rättsskyddsuppgifter 

Undervisnings- och ja 
kulturväsendet 

Social- och 
hälsovården 

Miljöuppgifterna 

Arbetarskyddet Verket svarar dessutom för kommunernas och landskapens 
allmänna laglighetsövervakning, tillsynen över näringarna, 
löneskyddet och andra rättsskyddsuppgifter. 
 
 

Ett nytt rikstäckande, men regionalt 
verksamt förvaltningsöverskridande 
ämbetsverk  

Garanterar kommunernas, 
landskapens samt medborgarnas 
verksamhetsförutsättningar på ett 
enhetligt och 
förvaltningsöverskridande sätt: 
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Tack! 

alueuudistus.fi 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET  ●  FINANSMINISTERIET 

 


