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1 Inledning 
 

Regeringen föreslår att nya landskap inrättas och en reform av social- och hälsovården 

genomförs från och med den 1 januari 2020. Avsikten är att riksdagen ska anta de lagar som 

gäller landskaps- och vårdreformen i juni 2018. Denna sammanfattning gäller de lagförslag 

inom reformen som riksdagen behandlar under våren 2018. 

 

Det lagpaket som gäller inrättandet av nya landskap och ordnandet av social- och hälsovården 

(RP 15/2017) överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017. I lagpaketet föreslår regeringen 

att det stiftas en landskapslag, en lag om ordnande av social- och hälsovård och en lag om 

införande av dessa. Propositionen innehåller förslag till lag om landskapsindelning och lag om 

landskapens finansiering samt förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas 

finansiering, skattelagstiftningen, lagstiftningen om landskapens och kommunernas personal, 

vallagstiftningen samt vissa lagar som gäller den allmänna förvaltningen. Den 9 mars 2017 

överlämnades också regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnande av 

räddningsväsendet (RP 16/2017). 

 

Regeringens proposition med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 

överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018. Enligt lagförslaget utvidgas kundens möjlighet 

att välja sina social- och hälsovårdstjänster stegvis åren 2020–2022. 

 

Avsikten är att en regeringsproposition om regionutveckling och tillväxttjänster ska lämnas till 

riksdagen senast i början av april 2018. Enligt propositionen samlar tillväxttjänstreformen ihop 

företags- och sysselsättningstjänsterna och överför det regionala ansvaret för att ordna dem 

till landskapen.  

 

Avsikten är att en regeringsproposition om ändring av räddningslagen som hänför sig till 

reformen av räddningsväsendet ska överlämnas till riksdagen i mars 2018. I förslaget föreslås 

det att räddningslagen, lagen om Räddningsinstitutet, lagen om brandskyddsfonden och vissa 

andra lagar ska ändras. 

 

Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om verkställigheten av landskapsreformen 

och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter (den s.k. MAKU 

II-propositionen) överlämnades till riksdagen den 8 mars 2018. Propositionen innehåller 

huvuddelen av de förslag till författningsändringar med vilka andra uppgifter än socialvården, 

hälso- och sjukvården och räddningsväsendet överförs till landskapen. Dessutom innehåller 

den lagförslag om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Statens ämbetsverk på Åland, om 

ordnandet av vissa uppgifter i landskapet samt en gemensam införandelag. Utöver denna 

proposition kommer berörda ministerier att under åren 2018 och 2019 överlämna cirka 30 

separata regeringspropositioner som hänför sig till genomförandet av landskaps- och 

vårdreformen. 
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Syftet med landskaps- och vårdreformen är att modernisera tjänsterna och göra de offentliga 

finanserna mer hållbara. Reformen tryggar människors tjänster och gör att man kan uträtta 

ärenden smidigare. Medborgarna kan delta i beslutsfattandet i sitt eget landskap och påverka 

frågor som gäller deras livsmiljö. 

 

Alla propositioner och övrigt material som hänför sig till landskaps- och vårdreformen har 

publicerats på webbplatsen regionreformen.fi. 

 

 

Ytterligare information: 

 

Päivi Nerg, understatssekreterare, projektchef, finansministeriet, tfn 0295 530 149, 

fornamn.efternamn@vm.fi 

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 494, 

fornamn.efternamn@vm.fi 

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, 

fornamn.efternamn@stm.fi 

Marja-Riitta Pihlman, avdelningschef, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 

049 208, fornamn.efternamn@tem.fi 

Taito Vainio, styrnings- och utvecklingsdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 423, 

fornamn.efternamn@intermin.fi 
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2 Inrättandet av landskapen och deras 

uppgifter  
 

Landskapslagen skapar förutsättningar för ett landskaps självstyre och invånarnas möjligheter 

att delta och påverka i landskapet. Syftet med lagen är också att främja utvecklandet av 

landskapet och verksamhetens planmässighet och ekonomiska hållbarhet samt skapa 

förutsättningar för landskapet att stödja sina invånares välfärd och en balanserad utveckling 

inom regionen.  I landskapslagen föreskrivs bland annat om landskapets uppgifter, 

förvaltningsstruktur, ledarskap, ekonomi och beslutsfattande. 

 

 Enligt lagutkastet är ett landskap ett offentligrättsligt samfund med självstyre inom sitt 

område. Det finns 18 landskap på det finländska fastlandet. Social- och hälsovården 

och andra uppgifter som hör till landskapen överförs till dem från och med den 1 

januari 2020.  

 Enligt lagutkastet har landskapet ett landskapsfullmäktige, en landskapsstyrelse och en 

revisionsnämnd. Landskapet får besluta om övriga organ. 

 Till landskapen överförs uppgifter från NTM-centralerna, arbets- och näringsbyråerna, 

regionförvaltningsverken, landskapsförbunden och andra samkommuner samt 

kommunerna. 

 Det landskap som har ansvarat för uppgifterna ansvarar enligt förslaget för 

tillgodoseendet av invånarens lagstadgade rättigheter och samordningen av de samlade 

tjänsterna för kunderna. Landskapet ansvarar även för att kunderna i landskapet får 

tjänster på lika villkor.  

 Landskapet fastställer behovet, volymen och kvaliteten när det gäller tjänsterna och 

sättet att producera dessa. Enligt förslaget svarar landskapet även för styrningen av 

och tillsynen över produktionen av tjänsterna samt användningen av den befogenhet 

som tillkommer myndigheten. 

 Landskapet finansierar den vård och de tjänster som landskapet ansvarar för att ordna, 

även om tjänsten produceras av ett annat landskap eller en privat tjänsteproducent 

eller en producent inom tredje sektorn. 

 Landskapet kan ge offentliga förvaltningsuppgifter till andra än myndigheter endast om 

det finns särskilda bestämmelser om detta i lag. 

 Landskapet kan producera tjänsterna självt eller i samarbete med andra landskap eller 

på basis av ett avtal som ingåtts köpa dem från en annan tjänsteproducent, om inte 

något annat föreskrivs i lag. 

 För den offentliga tjänsteproduktionen i landskapet svarar landskapets affärsverk när 

det gäller uppgifter som det föreskrivs särskilt om i lag, såsom social- och 

hälsovårdstjänster, räddningsväsendet och tillväxttjänster (stöd av sysselsättning och 

livskraft). Affärsverket är en del av landskapets organisation, men verksamhetsmässigt 

och ekonomiskt är det åtskilt från denna. Affärsverket leds av en direktion, som består 

av fackmän, och en direktör. Ledamöterna i landskapets övriga organ kan inte väljas in 

i affärsverkets direktion. Affärsverket har en egen budget, som är en separat del av 

landskapets budget. Affärsverket har även anställda tjänsteinnehavare.  

 Det kan föreskrivas i lag att behörigheten att fatta beslut i tillstånds-, anmälnings- och 

tillsynsärenden som förutsätter rättslig prövning samt social- och hälsovårdsärenden 

som berör individer ska vara en uppgift för landskapets och affärsverkets 

tjänsteinnehavare. 
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Landskapsindelning 
 

 I den lag som gäller införande av reformen föreskrivs det om antalet landskap i Finland 

och deras namn och regioner (om placeringen av kommunerna i landskapen). 

 Indelningen i landskap enligt förslaget baserar sig på de nuvarande 18 landskapen med 

små undantag. 

 Statsrådet kan besluta om ändringar av landskapsindelningen enligt de kriterier som 

fastställts i lagen om landskapsindelning. 

 En utredning om en sammanslagning av landskapen (utredning om landskapsindelning) 

kan inledas utöver utifrån landskapens eller kommunernas eget förslag även utifrån ett 

utvärderingsförfarande. 

 

Förvaltningsmodell 
 

Landskaps- och vårdreformen minskar betydligt på antalet förvaltningsorganisationer av olika 

slag, då cirka 190 organisationer både mellan kommunerna och av andra slag ersätts av 18 

landskap.  

I den nya förvaltningen, som har tre nivåer, ingår 

1. kommunen, som ansvarar för lokala uppgifter och är en sammanslutning för lokal 

delaktighet och påverkan samt för främjande av befolkningens hälsa och välfärd 

2. landskapet, som ansvarar för att social- och hälsovårdstjänster ordnas och för andra 

regionala uppgifter samt är en sammanslutning för delaktighet och påverkan i 

anknytning till dessa 

3. staten, som ansvarar för riksomfattande uppgifter samt tryggar de grundläggande fri- 

och rättigheterna, rättsstaten och den allmänna säkerheten.  

 

På alla dessa nivåer fattas besluten om förvaltningens verksamhet och ekonomi av de högsta 

beslutsfattarna, som också ansvarar för verksamheten och ekonomin och som väljs genom val. 

 

Enligt landskapslagen är ett landskap ett offentligrättsligt samfund med självstyre inom sitt 

område. Landskapen grundas när lagarna träder i kraft den 1 juli 2018. Social- och 

hälsovården, räddningsväsendet och andra uppgifter som föreskrivs dem blir landskapens 

ansvar den 1 januari 2020. 

 

Till landskapets uppgiftsområden hör  

 social- och hälsovården 

 räddningsväsendet 

 miljö- och hälsoskyddet 

 jordbruket och utvecklingen av landsbygden 

 utvecklingen av områdena och deras näringsliv, ordnandet av företags- och 

arbetstjänster och näringslivstjänster samt integrationsfrämjandet (s.k. tillväxttjänster) 

 planeringen och styrningen av områdesanvändningen, landskapsplaneringen och 

främjandet av byggverksamheten 

 fiskerinäringen och vattenhushållningen, planeringen av vattentjänster samt 

vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen 

 planeringen av trafiksystem samt den regionala väghållningen 

 främjandet av landskapets identitet samt kulturen, kompetensen och idrotten 

 den regionala beredskap som ingår i samhällets säkerhetsstrategi. 

 de övriga regionala uppgifter som landskapet åläggs med stöd av lagen. 
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I regeringspropositionen 15/2017 fastställs endast social- och hälsovårdens och 

räddningsväsendets andel av landskapets uppgifter. Om landskapets övriga uppgifter 

föreskrivs detaljerat i de lagar som ingår i den ovannämnda s.k. MAKU II-propositionen och 

andra separata regeringspropositioner. Dessa regeringspropositioner avses bli lämnade till 

riksdagen under 2018 och 2019. 

 

 Enligt lagförslaget inrättas det gemensamma riksomfattande servicecenter för 

landskapen och i dem samlas stödtjänster som landskapen behöver. Servicecentren är 

aktiebolag som ägs gemensamt av landskapen och som staten kan ha delägarskap i. 

Servicecentren producerar stödtjänster för alla landskap. Landskapens servicecenter är 

servicecentret för lokal- och fastighetsförvaltning (Maakuntien tilakeskus Oy), och 

servicecentret för informations- och kommunikationstekniska tjänster (Vimana Oy). 

Avsikten är att servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning (Hetli Oy) läggs ned 

och bestämmelserna om det tas bort från landskapslagen (en proposition om saken har 

i ett invändningsförfarande lämnats till riksdagens förvaltningsutskott). Servicecentren 

kan dessutom inom sina verksamhetsområden inrätta gemensamma enheter som 

producerar sakkunnig- och stödtjänster med kommunernas och statens motsvarande 

enheter som producerar sakkunnig- och stödtjänster. (Se Servicecenter) 

 Landskapen har fem samarbetsområden. De finns till för samordning och samarbete på 

regional nivå inom social- och hälsovården. Varje samarbetsområde har ett 

universitetssjukhus och specialtjänster inom socialvården. 

 Vilka landskap som hör till samarbetsområdena föreskrivs genom förordning av 

statsrådet. Universitetssjukhus upprätthålls av landskapen Birkaland, Norra 

Österbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland.  

 För ett samarbetsområde upprättas ett samarbetsavtal mellan landskapen, genom 

vilket områdets social- och hälsotjänster sammanpassas. Landskapen Birkaland, Norra 

Österbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland sköter de 

förvaltningsuppgifter som förutsätts för att ett samarbetsavtal ska kunna upprättas. 

 Lagstiftning som gäller landskapens tillväxttjänster (lag om regionutveckling och 

tillväxttjänster) är under beredning. 

 

Lagförslag: 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

Landskapslag 

Lag om landskapsindelning 

Lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen 

om ordnande av räddningsväsendet (den s.k. införandelagen) 

 

Sakkunniga: 

Ilkka Turunen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 097 (landskapslagen) 

Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 266 (landskapslagen, lagen om 

landskapsindelning)  

Teemu Eriksson, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 177 (landskapsindelningen)  

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 079  

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367 

(införandelagen) 
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3 Deltagande, demokrati och kunddelaktighet 

 
Invånarna i landskapet och användarna av tjänster har enligt förslaget rätt att delta och 

påverka landskapets verksamhet. Landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen har den högsta 

beslutanderätten i landskapen. Landskapsfullmäktige har till uppgift att se till att det finns 

mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Bestämmelser om invånarnas och kundernas 

rätt till inflytande finns i landskapslagen och i lagen om ordnande av social- och hälsovård. 

 

Landskapsfullmäktige 
 

 För landskapets verksamhet och ekonomi ansvarar landskapsfullmäktige, som utövar 

den högsta beslutanderätten i landskapet.  

 Landskapsfullmäktige väljs genom landskapsval för fyra år i sänder.  

 Landskapets verksamhet leds i enlighet med en landskapsstrategi som godkänts av 

landskapsfullmäktige.  

 Landskapets verksamhet, förvaltning och ekonomi leds av en landskapsstyrelse.  

 En landskapsdirektör, som valts av landskapsfullmäktige och är underställd 

landskapsstyrelsen, leder landskapets förvaltning, ekonomi och övriga verksamhet. 

 

Landskapsval  
 

 Den första valdagen för landskapsvalet är söndagen den 28 oktober 2018. Det ska 

föreskrivas om landskapsvalet i vallagen.  

 År 2021 och därefter ska landskapsvalet förrättas i april samtidigt med kommunalvalet. 

 Varje landskap deltar i valet som ett valdistrikt. Som ny valmyndighet inrättas 

landskapsvalnämnder.  

 Landskapsvalet genomförs som direkt, hemligt och proportionellt.  

 Vid landskapsvalet har samtliga röstberättigade lika rösträtt.  

 Antalet fullmäktigeledamöter påverkas av landskapets invånarantal så att antalet 

fullmäktigeledamöter är minst 59 och högst 99. Landskapsfullmäktige kan dock också 

besluta att antalet fullmäktigeledamöter överskrider minimiantalet.  

 Enligt förslaget är gränsen för valfinansiering densamma i landskapsvalet som i 

riksdagsvalen. En kandidat i landskapsvalet får ta emot maximalt 6 000 euro av samma 

finansiär. 

 

Invånarnas och kundernas deltagande 

 

 Invånarna i landskapet och användarna av tjänster har rätt att delta i och påverka 

landskapets verksamhet. Invånarna har bland annat initiativrätt i ärenden som gäller 

landskapets verksamhet.   

 Landskapsfullmäktige har till uppgift att ansvara för att invånarna har tillgång till 

mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. I landskapsstrategin ska man beakta 

och precisera invånarnas möjligheter att delta och påverka.  

 Invånarnas möjligheter att delta och påverka kan främjas till exempel genom att ordna 

diskussionsmöten, invånarråd och genom att ta med invånarna i planeringen och 

utvecklingen av tjänsterna. 
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 Landskapsfullmäktige kan besluta att en rådgivande folkomröstning ska ordnas inom 

hela landskapsområdet om en fråga som angår landskapet.  

 Enligt förslaget kan initiativ till en folkomröstning tas av minst tre procent av 

landskapets invånare som fyllt 15 år.  

 För att garantera den unga befolkningens möjligheter att delta och påverka ska 

landskapsstyrelsen inrätta ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande 

påverkansgrupp för unga i landskapet. För att garantera den äldre befolkningens 

möjligheter att delta och påverka ska landskapet inrätta ett äldreråd, och för att 

garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka 

ska landskapet inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning. Landskapens 

påverkansorgan ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och 

uppföljning av landskapets verksamhet i frågor som är av betydelse för barn och unga, 

den äldre befolkningen och personer med funktionsnedsättning och med tanke på de 

tjänster som dessa grupper behöver. 

 I ett tvåspråkigt landskap ska landskapsstyrelsen tillsätta ett påverkansorgan för den 

språkliga minoriteten (nationalspråken finska och svenska). Till medlemmar i organet 

väljs personer som representerar den språkliga minoriteten i landskapet. 

Påverkansorganet för den språkliga minoriteten har till uppgift att utreda, bedöma och 

fastställa behovet av tjänster för den språkliga minoriteten i landskapet och att följa 

upp tillgången till och kvaliteten på dessa tjänster. I ett landskap där en kommun som 

hör till samernas hembygdsområde ingår ska landskapsstyrelsen tillsätta ett 

påverkansorgan för samiskan. Till medlemmar i detta organ väljs personer som 

representerar de samiskspråkiga invånarna.  

 Enligt den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård ska landskapet 

främja invånarnas möjligheter att delta och påverka. Invånarnas synpunkter ska 

beaktas när landskapet bereder sitt servicelöfte, landskapens samarbetsavtal och 

samarbetsområdets förslag till social- och hälsovårdsministeriet om de riksomfattande 

målen. Möjligheterna att delta och påverka kan främjas i synnerhet genom att ordna 

diskussionsmöten och genom att utreda invånarnas åsikter innan beslut fattas.  

 

Lagförslag: 

Landskapslag 

Lag om ändring av vallagen 

Lag om landskapsindelning 

Lag om ändring av partilagen 

Lag om ändring av lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar 

Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen 

om ordnande av räddningsväsendet 

 

Sakkunniga: 

Ilkka Turunen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 097 (landskapslagen)  

Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 266 (landskapslagen, lagen om 

landskapsindelning)  

Suvi Savolainen, överinspektör, finansministeriet, tfn 0295 530 122 (demokrati och 

delaktighet) 

Arto Jääskeläinen, valdirektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 128, (landskapsvalet och 

vallagen)  
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4 Social- och hälsovården 
 

Enligt lagförslagen ska landskapen ordna de offentligt finansierade social- och 

hälsovårdstjänsterna. Det innebär att landskapet inom sitt område planerar, leder och 

finansierar den helhet som social- och hälsovårdstjänsterna bildar. Enligt förslaget produceras 

tjänsterna av landskapets affärsverk. Dessutom kan tjänsterna produceras av andra offentliga 

aktörer samt privata aktörer och aktörer inom den tredje sektorn. Landskapen ansvarar för att 

tjänsterna bildar fungerande helheter och service- och vårdkedjor för kunderna. Social- och 

hälsovårdstjänsterna finansieras och ordnas inte längre av kommunerna. Till kommunernas 

uppgifter kommer dock fortfarande att höra att främja välfärd och hälsa. 

 

 

Förslag som gäller ordnandet av tjänsterna  
 

I landskapslagen föreskrivs det om ordnandet av landskapets förvaltning och 

ekonomi 

 I landskapslagen finns allmänna bestämmelser om ordnandet av landskapsförvaltningen 

och landskapets ekonomi. 

 Landskapet svarar för att invånarnas lagstadgade rättigheter tillgodoses. Landskapet 

svarar också för att invånarna tillhandahålls de lagstadgade tjänsterna på lika villkor.  

 Landskapet fastställer behovet, mängden och kvaliteten i fråga om tjänsterna och det 

sätt som de produceras på om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 

Dessutom svarar landskapet för tillsynen över produktionen och utövandet av 

myndigheternas befogenheter. 

 Landskapet kan antingen självt eller i samarbete med andra landskap producera 

tjänsterna eller enligt avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. 

 Landskapet finansierar de tjänster som omfattas av dess ansvar i huvudsak med en 

finansiering som det får av staten och till en smärre del genom inflödet av 

avgiftsinkomster.  

 Landskapet kan ge offentliga förvaltningsuppgifter till andra än myndigheter endast om 

det finns särskilda bestämmelser om detta i lag. 

 

I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om hur landskapet ska 

ordna de lagstadgade social- och hälsovårdstjänsterna för invånarna 

 I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om tillgången till 

tjänsterna. Social- och hälsovårdstjänsterna ska till innehåll, mängd och kvalitet 

tillmötesgå de behov som invånarna har. Tjänsterna ska vara samordnade helheter och 

med hänsyn till befolkningens behov tillhandahållas nära dem som använder tjänsterna.  

 Produktionen av tjänsterna får sammanföras till större helheter som omfattar ett eller 

flera landskap om tillgången till tjänsterna och säkerställandet av deras kvalitet kräver 

specialkunskaper eller dyra investeringar. Detta är tillåtet även om ett ändamålsenligt, 

kostnadseffektivt och effektivt tillhandahållande av tjänsterna kräver det. 

 För samarbetet mellan landskapen finns det fem samarbetsområden. Social- och 

hälsovårdstjänsterna i de landskap som hör till ett samarbetsområde samordnas utifrån 

samarbetsavtal. I ett samarbetsavtal ingår ett investeringsprogram samt landskapens 

gemensamma förslag till vittsyftande eller ekonomiskt och verksamhetsmässigt 

betydande investeringar. Förslaget överlämnas till statsrådet. 
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 Alla landskap svarar inom sitt område för social- och hälsovårdens jourtjänster dygnet 

runt. Jourtjänsterna dygnet runt omfattar flera specialiteter inom sjukvården samt 

jouren inom socialvården. Jourtjänsterna dygnet runt kompletteras av omfattande jour 

dygnet runt som landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Mellersta Finland, 

Lappland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Norra Karelen, Norra Österbotten, Norra 

Savolax, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland har skyldighet att tillhandahålla. 

Denna reform inleds år 2017. 

 Vid tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänsterna ska tillgängligheten främjas.  

 Social- och hälsovården ska ordnas på både finska och svenska om det i ett landskap 

finns kommuner med olika språk eller åtminstone en tvåspråkig kommun (se Språkliga 

rättigheter). 

 Om en person som får familjevård, slutenvård eller boendeservice byter hemkommun 

och flyttar till ett område som hör till ett annat landskap, kan han eller hon ansöka om 

samma tjänster hos det nya landskapet redan före flyttningen.  

 Kommunerna ansvarar fortfarande för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd. 

Detta är en uppgift som också landskapen har. Till landskapens uppgifter hör dessutom 

att med hjälp av sin sakkunskap stödja det arbete som utförs i kommunerna för att 

främja välmående och hälsa. 

 Landskapen ska ordna social- och hälsotjänsterna så att en kund har möjlighet att välja 

tjänsteproducent på det sätt som det särskilt föreskrivs i lagstiftningen om valfrihet.  

 Landskapet gör upp en servicestrategi och avger ett servicelöfte (se Styrning och 

Offentligt servicelöfte). 

 Landskapet ska göra upp ett program för egenkontroll för att säkerställa verksamheten 

och tjänsterna som hör till ansvaret för att ordna social- och hälsovård.  

 Landskapet ska inom sitt område följa befolkningens välfärd och hälsa, kvaliteten och 

effektiviteten samt kostnaderna och produktiviteten i den social- och hälsovård 

landskapet ordnar och hur tjänsterna för kunderna har samordnats. 

 Landskapet ska främja invånarnas deltagande och möjligheter att påverka. Invånarnas 

åsikter ska beaktas när landskapet bereder servicelöftet, samarbetsavtalet mellan 

landskapen och samarbetsområdets förslag till social- och hälsovårdsministeriet om de 

riksomfattande målen.  

 Landskapet svarar för utvecklingen av social- och hälsovårdstjänsterna inom sitt 

område. Samarbetsområdena kommer överens om gemensamma riktlinjer för 

utvecklingen och den ömsesidiga samordningen av utvecklingsverksamheten. 

 Finansieringen av den social- och hälsovård som landskapet ordnar fastställs på 

grundval av lagen om landskapens finansiering (se Landskapens finansiering och 

styrning). 

 Den social- och hälsovård som ordnas av landskapen övervakas av statens tillstånds- 

och tillsynsmyndighet. Social- och hälsovårdsministeriet å sin sida svarar för den 

allmänna styrningen, planeringen, utvecklingen och tillsynen av social- och hälsovården 

(se kapitel 13, Landskapens finansiering och styrning). 

 Landskapet ska i samarbete med kommunerna i sitt område se till att det finns 

beredskap inför störningar och undantagsförhållanden. När det gäller beredskapen ska 

landskapet säkerställa kontinuiteten i tjänsterna också när tjänster skaffas från privata 

tjänsteproducenter eller med hjälp av en kundsedel.  
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Villkor som gäller produktionen av tjänsterna 
 
I landskapslagen föreskrivs det allmänt om landskapets produktion av tjänster. Landskapet 

kan producera tjänsterna själv eller i samarbete med andra landskap eller på basis av ett avtal 

köpa dem från en annan tjänsteproducent. Landskapets affärsverk, ett aktiebolag, en 

sammanslutning, en förening, ett andelslag, en stiftelse eller en självständig yrkesutövare kan 

vara tjänsteproducent. 

I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs om riktlinjerna för produktionen av 

social- och hälsovårdstjänsterna. Utöver landskapslagen och lagen om ordnande av social- och 

hälsovård bereds också en ny lag om produktion av social- och hälsotjänster.  

 

Under hösten 2017 och vintern 2018 utarbetades en regeringsproposition med förslag till lag 

om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. I den föreskrivs om innehållet i kundens 

valfrihet, de tjänster som omfattas av valfriheten, den roll som den som ordnar tjänsterna har 

och grunderna för ersättning till tjänsteproducenterna (Se Kundens valfrihet.) 

 

Regeringen har i sina tidigare riktlinjer förutsatt att tjänsteproduktionen inom den offentliga, 

den privata och den tredje sektorn har jämlika verksamhetsbetingelser. Regeringen förutsätter 

att den privata och den tredje sektorn svarar för en bestämd minimimängd av 

tjänsteproduktionen. Den kommande modellen för valfrihet stöder möjligheterna för små och 

medelstora företag att vara verksamma på marknaden och sporra till nya, innovativa och 

digitala servicemodeller. Man drar nytta av konceptkonkurrensutsättningar vid reformen av 

tjänsterna. 

 

Bestämmelser om produktionen av social- och hälsotjänsterna i lagen om ordnande 

av social- och hälsovård 

 Landskapet ska i sin egen verksamhet skilja åt ordnandet av social- och hälsovård och 

produktionen av tjänster. Landskapets affärsverk svarar för landskapets egen 

tjänsteproduktion. Affärsverket är en del av landskapets organisation, men 

verksamhetsmässigt och ekonomiskt är det åtskilt inom landskapet. Affärsverket leds 

av en direktion, som består av fackmän, och en direktör. I lagen föreskrivs det om 

deras kompetens och uppgifter. Affärsverket har en egen budget, som är en separat del 

av landskapets budget. Affärsverket både producerar tjänster och är en myndighet som 

utövar offentlig makt. Vid affärsverket tjänstgör även tjänsteinnehavare som kan fatta 

myndighetsbeslut.  

 Landskapet kan även grunda bolag för att producera tjänster.  

 En tjänsteproducent har ett flertal skyldigheter. Producenten ska exempelvis säkerställa 

att tjänstehelheterna och servicekedjorna fungerar på ett överenskommet sätt. 

 Landskapet beslutar i sin servicestrategi också om målen för den minimimängd som ska 

upphandlas av privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården.  

 I servicestrategin för social- och hälsovården ska landskapen också beakta att de 

tjänster som omfattas av klienternas valfrihet och övriga social- och hälsovårdstjänster 

ska gå att förena så att de bildar en ändamålsenlig helhet för klienten. 

 Landskapet följer tillhandahållandet av tjänsterna. Utöver landskapet ska också 

producenterna göra upp en plan för egenkontroll. 
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Lagen om produktion av social- och hälsotjänster 

 I lagen om produktion av social- och hälsotjänster ska det föreskrivas 

verksamhetsförutsättningar för, registrering av och tillsyn över producenter av social- 

och hälsotjänster. Lagen gäller både offentliga och privata producenter av social- och 

hälsotjänster.  

 Genom lagen vill man säkerställa patient- och klientsäkerheten samt tjänster av god 

kvalitet.  

 Enligt lagutkastet ska man slopa den nuvarande tillstånds- och anmälningspraxisen. 

Däremot ska man övergå till ett registreringsförfarande som gäller alla 

tjänsteproducenter på lika villkor. 

 Tjänsteproducenten ska registrera sig i ett register över producenter av social- och 

hälsotjänster. I registret ingår också en öppen och offentlig informationstjänst om 

tjänsteproducenterna. 

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och 

regionförvaltningsverken är register- och tillsynsmyndigheter.  

 Tjänsteproducenterna ska uppfylla de förutsättningar för registrering som anges i lagen.  

Tillsynsmyndigheten fattar beslut om att anteckna en producent och dess tjänsteenhet i 

registret.   

 I lagen finns det bestämmelser om grundläggande krav på alla tjänsteproducenter inom 

social- och hälsovården. I valfrihetslagstiftningen finns bestämmelser om ytterligare 

krav som landskapen i framtiden kan förutsätta av tjänsteproducenter som erbjuder 

valfrihet inom social- och hälsovården. Enligt förslaget ska tjänsteproducenten 

säkerställa att tjänsterna är av god kvalitet, utgår från kunden och är trygga och 

ändamålsenliga. Tjänsteproducenten ska också övervaka tillhandahållandet av dem.  

 I lagen föreskrivs om metoder för tillsyn som görs i efterhand på ett sätt som i regel 

motsvarar den nuvarande regleringen.  

 Den nya lagen fråntar kommunerna deras nuvarande uppgifter i anslutning till 

tillstånds- och anmälningsförfarandet i fråga om de privata social- och hälsotjänsterna.  

 Utkastet till lag om produktion av social- och hälsotjänster hänger för sin del samman 

med beredningen av lagstiftningen om valfrihet. Den regeringsproposition som gäller 

lagen (RP 52/2017 rd) överlämnades till riksdagen under vårsessionen 2017. 

Propositionen fortsätter behandlas i riksdagen under våren 2018. 

 Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019 i fråga om privata tjänsteproducenter och 

den 1 januari 2020 i fråga om offentliga tjänsteproducenter. Den nya lagen ersätter de 

nuvarande lagarna om privat socialservice och privat hälso- och sjukvård. 

 

 

Lagförslag: 

Landskapslag 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

Utkast till lag om produktion av social- och hälsotjänster 

 

Sakkunniga: 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367  

Riitta-Maija Jouttimäki, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 383 

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338  
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5 Främjande av välfärd och hälsa  
 

 

Kommunens uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa 
 
Kommunerna har även i fortsättningen ansvar för att främja befolkningens välfärd och hälsa. 

Kommunens uppgifter i fråga om detta förblir de samma som hittills, dvs.  

 att bevaka kommuninvånarnas välfärd och hälsa och de faktorer som påverkar dessa 

inom varje befolkningsgrupp 

 att varje år lämna till kommunfullmäktige en rapport om kommuninvånarnas välfärd 

och hälsa och om de åtgärder som har vidtagits   

 att en gång per fullmäktigeperiod ta fram en mer omfattande välfärdsberättelse för 

kommunfullmäktige 

 att ställa upp mål för främjandet av välfärd och hälsa som baserar sig på lokala 

förhållanden och behov och att fastställa åtgärder som stöder målen 

 att när det gäller främjande av välfärd och hälsa samarbeta inom kommunens olika 

sektorer samt med de offentliga och de privata sammanslutningar som är verksamma i 

kommunen 

 att på förhand bedöma och beakta hälso- och välfärdskonsekvenser  

 att observera effekterna av åtgärder som genomförts inom den kommunala servicen 

 att utse ansvariga för främjandet av välfärd och hälsa. 

 

En naturlig plats för samordning av uppgifterna inom den hälso- och välfärdsfrämjande 

verksamheten är kommunernas centralförvaltning. Då kan man säkerställa att verksamheten 

fortgår över förvaltningsgränserna även under omställningsskedet. Dessutom ska 

kommunernas och landskapets samarbete genomföras så att det social- och 

hälsovårdskunnande och den kunskapsbas som finns i landskapen stöder kommunernas arbete 

att främja välfärd och hälsa.   

 

 
Landskapets uppgifter inom främjande av välfärd och hälsa 
 
Landskapets uppgifter inom främjandet av välfärd och hälsa görs till en del av ledningen av 

landskapet.  

 

Landskapens uppgift inom främjande av välfärd och hälsa är  

 att utarbeta en landskapsstrategi som beaktar främjandet av invånarnas välfärd,  

 att sammanställa en regional välfärdsberättelse i samarbete med områdets kommuner, 

 att uppställa i sin egen planering mål, åtgärder och ansvariga instanser, genom vilka 

man när social- och hälsovård ordnas och produceras främjar välfärd och hälsa  

 att i förväg bedöma konsekvenserna av beslut för olika befolkningsgruppers välfärd och 

hälsa,  

 att ge kommunerna expertstöd inom främjandet av välfärd och hälsa och inom alkohol- 

och drogprevention  

 att samarbeta med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga samfund 

som är verksamma i kommunen 
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 ordna förebyggande social- och hälsovårdstjänster.  

 

 

Förebyggande social- och hälsovårdstjänster omfattar  bl.a. rådgivningsbyråer, skol- och 

studerandehälsovård, hälsorådgivning och hälsokontroller, företagshälsovård, främjande av de 

äldres funktionsförmåga och förebyggande av olycksfall hos äldre samt t.ex. förhindrande av 

att människor marginaliseras eller hamnar utanför arbetslivet i enlighet med socialvårdslagen 

samt främjande av sysselsättning och social välfärd. 

  

Landskapens stöd till kommunerna för främjande av välfärd och hälsa samt preventivt alkohol- 

och drogarbete innebär t.ex. 

 stöd och utbildning för arbetet med välfärdsberättelsen och förhandsbedömningen 

 framtagning av välfärds- och hälsodata för kommunerna samt tolkningen av dessa data 

 stöd för genomförande av riksomfattande program och riktlinjer. 

 
 
Styrning av och incitament för främjande av välfärd och 
hälsa   
 
Målet är att kommunerna, landskapen, producenterna av social- och hälsotjänster och 

befolkningen uppmuntras att fatta beslut och göra val som främjar välfärd och hälsa. 

Landskapens styrning av främjandet av välfärd och hälsa inkluderas i den allmänna styrningen 

av social- och hälsotjänsterna.  

 

Delområden i landskapens och kommunernas styrningssystem:    

1. Förhandlingar mellan staten och landskapen samt samarbetsavtal om organiseringen, med 

bl.a. de riksomfattande målen som grund 

2. Offentliga jämförelseuppgifter från landskapen och tjänsteproducenterna (inkl.  verksamhet 

som gäller främjande av välfärd och hälsa, kostnader för tjänsterna, resultat och kvalitet) 

3. En andel som knyts till landskapens och kommunernas statliga finansiering (hälso- och 

välfärdskoefficient) 

4. Landskapets strategi, servicestrategi och servicelöfte  

5. Avtal mellan landskapen och tjänsteproducenterna samt incitament knutna till de 

ersättningar som betalas till tjänsteproducenterna  

 

Finansieringen uppmuntrar till att främja välfärd och hälsa 

 I fortsättningen får kommunerna en tilläggsdel till kommunernas statsandel för 

främjande av välfärd och hälsa. Kommunen får det enligt hur väl den sköter sin uppgift  

att främja invånarnas välfärd och hälsa. Detta arbete bedriver kommunen i all sin 

verksamhet, bland annat när den leder kommunen samt som en del av 

grundutbildningen och idrottsväsendet.  

 Även landskapens finansiering från staten påverkas i fortsättningen av hur landskapens 

åtgärder främjar invånarnas välfärd och hälsa. Bedömningen grundar sig på 

landskapets åtgärder för att förebygga folksjukdomar och marginalisering och för att 

främja funktionsförmågan hos den åldrande befolkningen och minska antalet olycksfall. 

En annan grund är även hur landskapet lyckas med att främja social välfärd och 

sysselsättning. 
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 Kommunen och landskapet kan genom sin egen verksamhet påverka de mätare, dvs. 

indikatorer som ligger till grund för statsandelen. Dessa avslöjar hur kommuner och 

landskap genom sin verksamhet har lyckats åstadkomma förändring. 

 

Lagförslag: 

Landskapslag 

Lag om landskapens finansiering 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

Lag om statsandel för kommunal basservice  

 

Sakkunniga: 

Taru Koivisto, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 323 

Heli Hätönen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 326 

Sarita Friman, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 349 

 
 

 

6 Integration av tjänster  

 
Ett mål med landskaps- och vårdreformen är att integrera de offentliga social- och 

hälsovårdstjänsterna till kundorienterade helheter.  Denna integration av social - och 

hälsovårdstjänsterna för att förbättra tjänsternas effekt är ett av reformens viktigaste mål.  

 

All finansiering går via landskapet till tjänsteproducenterna. Landskapens och 

tjänsteproducenternas informationssystem integreras också. Klient- och patientuppgifterna 

överförs mellan olika producenter via nationella register och interoperabla informationssystem. 

Den enskilda kundens tjänster samordnas i en kundplan. 

 

Landskaps- och vårdreformen medför också goda möjligheter till integration av 

tillväxttjänsterna (rekryterings- och kompetenstjänster) och social- och hälsovårdstjänsterna. 

Möjligheterna att erbjuda sektorsövergripande och multiprofessionella tjänster underlättas i 

och med landskaps- och vårdreformen, när samma organisation får ansvaret för att ordna 

både social- och hälsovårdstjänsterna och tillväxttjänsterna. 
 
Det föreslås att det i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs följande: 

 Landskapet svarar för tillgången till social- och hälsovårdstjänster. Tjänsternas innehåll, 

omfattning och kvalitet ska motsvara invånarnas behov. Landskapen ansvarar för att 

tjänsterna utgör integrerade helheter och att de genomförs i enlighet med 

befolkningens behov nära kunderna. Dessutom sköter landskapet med ansvar för att 

ordna tjänsterna att tjänsteproducenterna samarbetar sinsemellan så att kunderna har 

tillgång till samordnade tjänster. 

 I landskapets servicestrategi för social- och hälsovården ska integrationen av de 

tjänster som omfattas av kundens valfrihet och andra social- och hälsovårdstjänster 

beaktas så att de tjänster som kunderna behöver bildar en helhet som motsvarar 

kundernas behov. 
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 Landskapet svarar för att tjänsterna integreras, dvs. samordnas till fungerande 

kundorienterade tjänstehelheter och servicekedjor. Detta gäller alla social- och 

hälsovårdstjänster som landskapet ansvarar för att ordna, både tjänster på basnivå och 

tjänster på specialiserad nivå.  

 I synnerhet de som använder sig av många olika tjänster ska ges rådgivning och få en 

omfattande bedömning av servicebehovet och en kundplan. 

• Även tjänsteproducenter inom den privata sektorn och den tredje sektorn som 

producerar tjänster som omfattas av valfriheten har förpliktelser.  

Tjänsteproducenterna ska iaktta de tjänstehelheter och servicekedjor som fastställts av 

landskapet. Producenterna ska för sin del säkerställa att integrationen av tjänsterna 

förverkligas och agera i samråd med andra tjänsteproducenter så som integrationen 

förutsätter. Dessutom ska producenterna tillhandahålla kundens tjänster i enlighet med 

den kundplan som utarbetats för honom eller henne.  
• Landskapet har i uppgift att följa upp att integrationen genomförs.  

• Ur den enskilda kundens perspektiv är det väsentliga hur de tjänstehelheter som 

fastställs av landskapet samt servicekedjorna och integrationen av tjänsterna 

genomförs. Upprättandet av kundplanen och tjänsteproducenternas skyldighet att följa 

den är också väsentligt i detta sammanhang.  

 
 

Bestämmelser som föreslås i valfrihetslagen 

• Ett viktigt redskap vid samordningen av tjänster på kundnivå är kundplanen, som 

baserar sig på kundens servicebehov. Kunden har en enda kundplan, som upprättas vid 

behov. Kundplanen är en plan över alla kundens social- och hälsovårdstjänster oavsett 

producent. 

• De producenter som driver social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter 

har alltid helhetsansvaret för de samlade tjänster som den enskilda kunden får, även i 

situationer där producenten skaffar eller producerar tjänster tillsammans med någon 

annan tjänsteproducent. 

• Om en enhet vid landskapets affärsverk tillhandahåller kunden tjänster, ansvarar 

affärsverket för kundens tjänster som helhet. Detta gäller i synnerhet när kunden 

behöver många olika slags tjänster. 

• Landskapets affärsverk har en grupp som inom landskapet arbetar i anslutning till 

social- och hälsocentralerna. Landskapets personal kan erbjuda socialservice och göra 

bedömningar av servicebehovet vid social- och hälsocentralerna. 

• Landskapets affärsverk kan i samband med social- och hälsocentralerna dessutom på 

det sätt som landskapet beslutar tillhandahålla andra tjänster för vilka affärsverket är 

produktionsansvarigt än direktvalstjänster. 

• Social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna samt landskapets 

affärsverk ska ge sina kunder handledning och rådgivning. 

• Alla producenter som ingår i valfrihetssystemet ska använda de riksomfattande 

informationssystemtjänsterna i sin verksamhet. Detta säkerställer att informationen 

förmedlas mellan producenterna. Producenterna har alltid tillgång till aktuella uppgifter 

om kunden, kundplanen samt klient- och patienthandlingarna.   
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Lagförslag: 

Landskapslag 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

Lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 

Lag om produktion av social- och hälsotjänster  

 

Sakkunniga:    

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338 

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 092  

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367  

Maria Porko, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417 

 
 

 

7 Kundens valfrihet inom social- och 

hälsovården 
 

Avsikten är att öka kundens valfrihet så att kunden kan välja en producent av social- och 

hälsovårdstjänster i större omfattning än tidigare. Syftet med valfrihetslagen är att förbättra 

tillgången till och kvaliteten på tjänsterna samt att öka incitamenten för en 

kostnadsnyttoeffektiv verksamhet och kontinuerlig utveckling inom servicesystemet.  

 

Bestämmelser som föreslås i valfrihetslagen 

 Med kundens valfrihet avses kundens rätt att välja tjänsteproducent och dess 

tjänsteenhet samt i möjligaste mån den yrkesutbildade person eller multiprofessionella 

grupp av yrkesutbildade personer som tillhandahåller tjänsterna. 

 Kunden kan välja en offentlig eller privat social- och hälsocentral och mun- och 

tandvårdsenhet, ett landskaps affärsverk och dess tjänsteenhet samt en producent av 

tjänster som fås med hjälp av en kundsedel eller personlig budget. Enligt lagförslaget är 

kundens valfrihet riksomfattande. 

 Kunden kan välja social- och hälsocentral och mun- och tandvårdsenhet. Dessa 

producenter kan inte välja kunder utan de ska ta emot alla registrerade kunder. Kunden 

kan om han eller hon så önskar byta producent med sex månaders mellanrum.  

 Social- och hälsocentralernas och mun- och tandvårdsenheternas tjänsteutbud 

definieras i lagen. Social- och hälsocentralerna ska också tillhandahålla tjänster inom 

minst två medicinska specialiteter. Landskapet beslutar om dem. 

 Kunden har inte rätt att välja landskapets affärsverk inom skol- och elevvården och inte 

heller inom barnskyddet. 

 Landskapets affärsverk kan bevilja kunden en servicesedel eller en personlig budget 

enligt en bedömning av servicebehovet. Då kan kunden välja den producent som han 

eller hon önskar. Enligt lagen ska kundsedlar beviljas inom vissa tjänster. En kundsedel 

ska också beviljas om tidsgränsen för vårdgaranti annars överskrids. 

 Kunden kan inte välja vilken producent som helst. Social- och hälsocentralen, mun- och 

tandvårdsenheten och producenterna av kundsedelstjänster ska vara godkända av 

landskapet. 
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 Alla tjänsteproducenter som omfattas av valfriheten ska finnas med i ett register över 

tjänsteproducenter och vara anslutna till de riksomfattande 

informationssystemtjänsterna. Skyldigheterna gäller dock inte sådana producenter av 

tjänster som beviljats kunderna som social- och hälsovårdstjänster, vilka inte omfattas 

av registreringsskyldigheten enligt tjänsteproducentlagen. I 

informationshanteringstjänsterna ska tjänsteproducenterna ge uppgifter om de tjänster 

som kunden får och om sin verksamhet, till exempel väntetider till tjänsterna samt 

skatteuppgifter.  

 I lagen finns bestämmelser om de skyldigheter och ansvar som gäller 

tjänsteproducenter. Landskapet kan även ställa andra villkor på tjänsteproducenterna.  

Landskapet ingår avtal med social- och hälsocentralerna och mun- och 

tandvårdsenheterna om tjänsteutbudet och ersättningarna.  

 Landskapet för en offentlig förteckning över tjänsteproducenterna på nätet och 

övervakar deras verksamhet. Landskapet ska se till att invånarna har tillgång till 

tillräcklig information för att kunna välja producent inom social- och hälsovården. 

 Landskapet, landskapets affärsverk, social- och hälsocentralerna och mun- 

tandvårdsenheterna svarar för sin del för samordningen av en kunds tjänster (se 

Integration av tjänster). En kundplan görs upp för en kund som behöver många 

tjänster. 

 Valfriheten ökas stegvis. Den personliga budgeten och kundsedeln tas i bruk senast den 

1 juli 2020. Social- och hälsocentralerna inleder sin verksamhet den 1 januari 2021 och 

mun- och tandvårdsenheterna den 1 januari 2022.  

 

Lagförslag 

Lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

Lag om produktion av social- och hälsotjänster 

 

Sakkunniga:    

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367  

Pirjo Kainulainen, social- och hälsovårdsministeriet, p. 0295 163 092 

Maria Porko, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 417 
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8 Offentligt servicelöfte  
 
Det offentliga servicelöftet är en viljeyttring från landskapets sida till invånarna om hur social- 

och hälsovårdstjänsterna ska ordnas i praktiken. Bestämmelser om invånarnas rätt till olika 

tjänster finns i flertalet olika lagar och servicelöftet kan inte begränsa denna rätt.  

Syftet med ett offentligt servicelöfte är att främja ordnandet av social- och hälsovården så att 

man samtidigt beaktar kundernas synpunkter och behov. Ett annat syfte med servicelöftet är 

att öka verksamhetens öppenhet och därigenom utveckla tjänsternas kvalitet, verkningsfullhet 

och kostnadsnyttoeffekt.  

  

I den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs följande om 

landskapets servicelöfte: 

 Ett servicelöfte ger landskapets invånare möjlighet att följa och bedöma hur tjänster 

tillhandahålls med beaktande av invånarnas behov och de lokala förhållandena samt 

tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. 

 Servicelöftet är offentligt och därigenom är det även möjligt att ge respons och lägga 

fram förslag som förbättrar tjänsterna i praktiken. 

 Servicelöftet avges om de social- och hälsovårdstjänster som hör till landskapens 

organiseringsansvar. 

 Servicelöftet kan omfatta alla sådana tjänster som landskapen ansvarar för, såsom 

förebyggande, vårdande eller korrigerande och rehabiliterande tjänster. 

 Servicelöftet gäller inte social trygghet i vidare omfattning. 

 Servicelöftet kan varken begränsa landskapets lagstadgade skyldigheter eller kundens 

rättigheter. Det är inte heller rättsligt bindande. 

 

 

Lagförslag: 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

 

Sakkunnig: 

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367  

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338 
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9 Regionutveckling och tillväxttjänster 

 

 

Tillväxttjänstreformen innebär att företags- och sysselsättningstjänsterna samlas ihop, och det 

regionala ansvaret för att ordna dem överförs till landskapen. Det är fråga om en 

servicereform som anknyter till landskaps- och vårdreformen. Den främjar ny 

företagsverksamhet, företags tillväxt, förnyelse och internationalisering samt sysselsättning, 

tillgång till kompetent arbetskraft och svarar mot förändringarna på arbetsmarknaden. Man vill 

göra tjänsterna mer kundorienterade och verkningsfulla. Välutvecklade digitala 

servicelösningar och utnyttjande av marknaden är viktiga medel för att bygga bättre tjänster. 

 

I anslutning till landskapsreformen reformeras även systemet för regionutveckling. För 

regionutvecklingen svarar landskapen inom sina områden och kommunerna inom sina 

områden. Enligt förslaget är landskapet regionutvecklingsmyndighet inom sitt eget område och 

samarbetar med kommunerna i området. 

 

 

 Landskapsreformen innebär en omfattande förändring i förvaltningen, 

verksamhetssätten och aktörernas roller. Nya, självstyrande landskap bildar i 

fortsättningen en helt ny förvaltningsnivå i Finland. De ansvarar för social- och 

hälsovårdstjänsterna och de nuvarande närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- 

och näringsbyråernas och landskapsförbundens uppgifter. Detta möjliggör också en 

djupare integration mellan tillväxttjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna i 

landskapen. Det kan behövas ett mer omfattande samarbete särskilt i fråga om 

svårsysselsatta. Landskapet ansvarar för att tjänsterna samordnas.  

 Ansvaret för ordnandet av statens regionförvaltnings nuvarande tjänster – närings-, 

trafik- och miljöcentralernas och arbets- och näringsbyråernas företags- och 

sysselsättningstjänster – övergår i samband med landskapsreformen i början av 2020 

till landskapen. Utgångspunkten är att organiseringsuppgifter och produktionsuppgifter 

skiljs från varandra i fråga om tillväxttjänster. Landskapet sköter alltid själv 

myndighetsuppgifterna. Med dessa avses bl.a. sådana uppgifter inom ramen för vilka 

landskapet fattar finansieringsbeslut för företag eller beslut som påverkar människors 

utkomst. Ordnandet omfattar även att bl.a. se till tillgången till, kvaliteten på och 

effekten av tjänsterna samt lösningar som gäller finansiering av tjänsterna och 

producenter. Med produktion avses å sin sida det egentliga service- och kundarbetet.  

 Tjänsterna kan produceras som ett samarbete mellan den offentliga (landskapen, 

kommunerna), privata och tredje sektorn. Då finns det en möjlighet att utnyttja bl.a. 

alliansmodellen. En mångsidig servicestruktur och större frihet för kunden att välja 

mellan tillgängliga servicealternativ förbättrar tjänsternas effekt, skapar nya 

tjänsteinnovationer och stärker den inhemska tjänstemarknaden. 

 Finansieringen av nationella tillväxttjänster (cirka 800 miljoner euro) kommer att vara 

en del av landskapens allmänna finansiering. Ett utvidgat självstyre för landskapen 

innebär ekonomisk och funktionell frihet, överföring av beslutanderätten till regionerna 

och närmare kontaktytan med kunderna. 
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 Vissa av tillväxttjänsterna är riksomfattande även i fortsättningen. Med riksomfattande 

tillväxttjänster avses företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde, som oavsett företagets ort erbjuder tjänster som gäller 

internationalisering, innovationsfinansiering, internationella investeringar och turism. 

Nationella tillväxttjänster produceras av Finlands Industriinvestering Ab samt Business 

Finland, som skapades genom en sammanslagning av Tekes och Finpros verksamheter 

vid ingången av 2018. De nationella tillväxttjänsterna och de regionala 

tillväxttjänsterna länkas samman för att främja landskapens internationalisering. 

 Kommunerna har även i fortsättningen en stark roll i att stärka kommunens livskraft, 

och landskapen bedriver nära samarbete med kommunerna inom sitt område.  
 

Lagförslag: 

Lag om regionutveckling och tillväxttjänster 

 

Sakkunniga: 

Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150 
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10 Räddningsväsendet 
 

 

Enligt lagförslaget ordnar varje landskap räddningsväsendet inom sitt eget område. 

Landskapets affärsverk (räddningsverk) ansvarar för produktionen av räddningsväsendets 

tjänster. På samma sätt som för närvarande kan man vid tjänsteproduktionen anlita bl.a. 

avtalsbrandkårer. Den statliga styrningen förstärks inom räddningsväsendet. 

 

Ur medborgarens synvinkel förblir räddningsväsendets tjänster i huvudsak oförändrade och 

åtminstone på nuvarande nivå. Avsikten är inte att lägga ner brandstationer. En starkare 

nationell styrning tryggar i fortsättningen allt enhetligare tjänster på olika håll i Finland. 

 

Med reformen av räddningsväsendet eftersträvar man ett effektivare och mer ekonomiskt 

system där man har beredskap även för sällsynta storolyckor eller naturkatastrofer i hela 

landet. 

 

 

Förslag som gäller ordnandet av tjänsterna  
 

I landskapslagen föreskrivs det om ordnandet av landskapets förvaltning och 

ekonomi: 

 I landskapslagen finns allmänna bestämmelser om ordnandet av landskapsförvaltningen 

och landskapets ekonomi. 

 Landskapet svarar för att invånarnas lagstadgade rättigheter tillgodoses. Landskapet 

svarar också för att invånarna tillhandahålls de lagstadgade tjänsterna på lika villkor.  

 Landskapet fastställer behovet, mängden och kvaliteten i fråga om tjänsterna och det 

sätt som de produceras på, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag. 

Dessutom svarar landskapet för styrningen av och tillsynen över produktionen och för 

utövandet av myndigheternas befogenheter. 

 Landskapet kan antingen självt eller i samarbete med andra landskap producera 

tjänsterna eller enligt avtal anskaffa dem hos andra tjänsteproducenter. 

 Landskapet finansierar tjänsterna och skötseln av de uppgifter som omfattas av dess 

ansvar i huvudsak med en finansiering som det får av staten och till en smärre del 

genom inflödet av avgiftsinkomster.  

 Landskapet kan ge offentliga förvaltningsuppgifter till andra än myndigheter endast om 

det finns särskilda bestämmelser om detta i lag. 

 

 

I lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs det om hur landskapet ska 

ordna räddningsväsendets tjänster: 

 Genom lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs det om 

räddningsväsendets servicenivå. Räddningsväsendets servicenivå ska motsvara de 

nationella, regionala och lokala behoven och olycksriskerna. 

 Räddningsväsendets tjänster ska planeras och tillhandahållas så att de kan skötas så 

effektivt och ändamålsenligt som möjligt och så att behövliga åtgärder vid olyckor och 

tillbud kan vidtas effektivt och utan dröjsmål. 
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 Tjänster som hör till räddningsväsendet får samlas till större helheter i ett eller flera 

landskap, om det är nödvändigt med tanke på tillgången till tjänsterna och deras 

kvalitet, hur krävande eller exceptionella de är eller med tanke på stora kostnader till 

följd av dem. 

 Landskapsfullmäktige beslutar om räddningsväsendets servicenivå. När beslutet om 

servicenivån fattas ska nationellt betydande risker beaktas, faror som finns i området 

klarläggas och de risker farorna medför bedömas samt verksamhetens mål, tillgängliga 

resurser, servicen och servicenivån bestämmas. Beslutet ska också innehålla en plan 

för utveckling av servicenivån. 

 Det affärsverk som svarar för landskapets räddningsväsende ska utarbeta ett program 

för egenkontroll i fråga om räddningsväsendets tjänster. I programmet ska det anges 

hur tillhandahållandet av tjänsterna och kvaliteten på dem säkerställs. Det ska 

dessutom anges hur tillhandahållandet av tjänsterna och deras kvalitet ska övervakas 

och upptäckta brister åtgärdas. Programmet för egenkontroll ska innehålla en plan för 

utvecklingen av kvalitetshanteringen och tjänsterna. 

 Finansieringen av det räddningsväsende som landskapet ordnar fastställs med stöd av 

lagen om landskapens finansiering (se Landskapens finansiering och styrning). 

 Inrikesministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen, tillsynen och 

samordningen av räddningsväsendet och för utvecklingen av dem. 

 Tillsynen över lagenligheten i ordnandet av räddningsväsendet och produktionen av 

räddningsväsendets tjänster samt lagenligheten av landskapens beredskap när de 

sköter de uppgifter som omfattas av den regionala gemensamma beredskapen och 

därtill hörande styrning utövas av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 

 Det affärsverk som svarar för räddningsväsendet i ett landskap ska genom 

beredskapsplaner och förberedelser för verksamhet under undantagsförhållanden och 

genom andra åtgärder se till att de uppgifter som hör till räddningsväsendet kan skötas 

så störningsfritt som möjligt även under sådana undantagsförhållanden som avses i 3 § 

i beredskapslagen. 

 När det gäller beredskapen ska det ses till att tjänsternas kontinuitet säkerställs även 

när tjänsterna tillhandahålls genom att de anskaffas hos privata tjänsteproducenter 

eller annars med stöd av avtal. 

 

 

Förslag som gäller produktionen av tjänsterna 
 
I landskapslagen finns allmänna bestämmelser om landskapets produktion av tjänster. 

Landskapet kan antingen självt eller i samarbete med andra landskap producera tjänsterna 

eller med stöd av ett avtal anskaffa dem hos någon annan tjänsteproducent. I lagen om 

ordnande av räddningsväsendet föreskrivs det om principerna för produktion av 

räddningsväsendets tjänster. Utöver landskapslagen och lagen om ordnande av 

räddningsväsendet bereds också en lag om ändring av räddningslagen. 

 

 

Bestämmelser om produktionen av räddningsväsendets tjänster i lagen om ordnande 

av räddningsväsendet: 

 Ett landskap ska i sin egen verksamhet skilja på ordnandet av räddningsväsendet och 

produktionen av tjänster. Landskapets affärsverk (räddningsverk) svarar för 

landskapets egen tjänsteproduktion. Affärsverket är en del av landskapets organisation, 

men verksamhetsmässigt och ekonomiskt är det åtskilt inom landskapet. Affärsverket 
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leds av en direktion, som består av fackmän, och en direktör. Det föreskrivs om deras 

kompetens och uppgifter i lag. Affärsverket har en egen budget, som är en separat del 

av landskapets budget. Affärsverket både producerar tjänster och är en myndighet som 

utövar offentlig makt. Vid affärsverket tjänstgör även tjänsteinnehavare som kan fatta 

myndighetsbeslut. 

 Frivilliga brandkårer, anstaltsbrandkårer, industribrandkårer, militärbrandkårer eller 

andra inom räddningsbranschen verksamma sammanslutningar kan enligt vad som 

avtalas med dem anlitas vid produktionen av räddningsväsendets tjänster. 

 

 

Lagförslag: 

Landskapslag 

Lag om ordnande av räddningsväsendet 

Lag om ändring av räddningslagen 

 

Sakkunniga: 
Ilpo Helismaa, regeringsråd, inrikesministeriet, tfn 0295 488 422 
 

 

 

 

11 Språkliga rättigheter  
 

De språkliga rättigheterna ska tryggas i den nya servicestrukturen i landskaps- och 

vårdreformen. Klienterna och patienterna har rätt att använda nationalspråken, dvs. finska 

eller svenska, att bli hörda och att i förvaltningsärenden få handlingar på finska eller svenska. 

Det föreskrivs om de språkliga rättigheterna i den gällande språklagen, samiska språklagen 

och teckenspråkslagen samt i den lag om ordnande av social- och hälsovård som är under 

beredning. 

 

 Social- och hälsovårdstjänster ska ordnas både på finska och på svenska om landskapet 

består av tvåspråkiga kommuner eller kommuner med olika språk.  

 Om alla kommuner som hör till landskapet har samma språk, ordnas tjänsterna och 

förvaltningen av dem på det språk som kommunerna i landskapet har. Landskapet 

Södra Österbotten ska dock ordna omfattande jourtjänster på både finska och svenska.   

 En privat producent av direktvalstjänster ska tillhandahålla tjänsterna på kommunens 

språk. Ett landskap får under vissa förutsättningar på ansökan bevilja en privat 

producent av direktvalstjänster dispens från skyldigheten att producera tjänster på 

båda nationalspråken i en tvåspråkig kommun. 

 Tjänster som tillhandahålls mot kundsedel eller enligt en personlig budget ska 

produceras på finska eller svenska eller på bägge språken. Tjänsteproducenten ska 

ange på vilket språk tjänsterna tillhandahålls. 

 Av de föreslagna landskapen kommer fem stycken att bli tvåspråkiga. Frånsett 

Österbotten kommer svenska att vara minoritetsspråk i de övriga landskapen. 

 Enligt språklagen ska myndigheterna självmant se till att individens språkliga 

rättigheter förverkligas i praktiken. Då tjänsterna ordnas ska verksamheten planeras för 

att följa språklagen. 
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 Samiska språklagen (1068/2003) tillämpas inom uppgifter som hör till det allmänna och 

som sköts av de myndigheter som avses i lagen. Samernas språkliga rättigheter är mer 

omfattande inom hembygdsområdet än utanför det. Samernas hembygdsområde är det 

viktigaste området när det gäller användningen av samiska. Till hembygdsområdet hör 

Enontekis, Enare och Utsjoki kommun samt en del av Sodankyläs område. Rätten att 

använda samiska gäller även utanför samernas hembygdsområde i landskapet Lappland 

inom social- och hälsovårdstjänster som samlats till större helheter (t.ex. den 

specialiserade sjukvården).  

 I nuläget har samerna rätt att använda samiska inom social- och hälsovården i 

kommunerna i hembygdsområdet och inom Lapplands sjukvårdsdistrikt. Kommunerna 

har ändå inte lagstadgad skyldighet att ordna social- och hälsovårdstjänster på 

samiska. Om det inte finns tillgång till yrkesutbildade personer som talar samiska fyller 

tolkning på samiska de krav som föreskrivs i lagen. 

 Klientens och patientens deltagande ska säkras även i situationer där klienten eller 

patienten och personalen inte har ett gemensamt språk eller då personen på grund av 

en sensorisk funktionsnedsättning eller talsvårigheter eller av någon annan orsak inte 

kan göra sig förstådd. Sådana språkgrupper är det finska och det finlandssvenska 

teckenspråket. I situationer där klienten eller patienten och personalen inte har ett 

gemensamt språk ska det säkerställas att personen får en tillräcklig uppfattning om 

ärendet och dess betydelse och att personen kan uttrycka sin åsikt. Om det inte är 

möjligt att tillkalla tolk, ska man se till att förståelsen tryggas på andra sätt. 

 Nordiska medborgare har rätt att använda sitt eget språk, finska, isländska, norska, 

svenska eller danska. Regionen ska då i möjligaste mån se till att nordiska medborgare 

får den tolknings- och översättningshjälp de behöver. Nordiska medborgares rätt att 

använda sitt eget modersmål grundar sig på den nordiska konventionen om social 

trygghet.  

 Även behovet att få använda sitt eget språk hos de som talar andra språk beaktas. 

 De landskap som hör till samarbetsområdet inom social- och hälsovården ska göra upp 

ett samarbetsavtal för regional samordning av social- och hälsovården. I avtalet ska 

man också komma överens om åtgärder för att säkra de språkliga rättigheterna. 

 Statsrådet ska vart fjärde år fastställa de strategiska målsättningar för ordnandet av 

social- och hälsovården som kompletterar lagstiftningen. I målsättningarna ska man 

också fastställa målsättningarna för att säkra de språkliga rättigheterna. 

 Språklagarna gäller även andra tjänster i landskapet, såsom tillväxttjänster, och de 

beaktas vid ordnandet och produktionen av tjänsterna. 

 

Lagar: 

Språklag (423/2003) 

Samisk språklag (1086/2003) 

Teckenspråkslag (359/2015) 

 

Lagförslag:  

Lag om ordnande av social- och hälsovård  

 
Sakkunniga:  

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367 

Viveca Arrhenius, socialråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 286  
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12 Servicecenter  
 

Enligt lagförslagen ska det inrättas gemensamma riksomfattande servicecenter för landskapen. 

Servicecentren ska sköta de stödtjänster som landskapen behöver när de ordnar och 

producerar sina tjänster. För att effektivisera övriga stödtjänster kan landskapen också bilda 

gemensamma servicecenter tillsammans med kommuner eller andra samarbetspartner inom 

den offentliga sektorn.  

 

Servicecentren kan producera tjänster själva eller köpa dem av externa tjänsteproducenter 

genom konkurrensutsättning i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Målet med att inrätta 

servicecenter är att åstadkomma besparingar, förenhetliga verksamhetssätten och erbjuda 

bästa kunnande till alla landskap. På det sättet ser man till att tjänsterna håller jämn standard 

i alla landskap.  

 

Servicecentret för lokal- och fastighetsförvaltning 
(Maakuntien tilakeskus Oy) 
 

Ett gemensamt fastighetsbolag som producerar lokaltjänster garanterar lokaler som stöder 

verksamheten, ett fungerande servicenätverk och en god användningsgrad av lokalerna. 

Lokaltjänsterna har kompetens för planering, finansiering och investeringar i fråga om 

specialfastigheter. Lokalerna stöder verksamheten och beaktar framtida behov, såsom ny 

vårdteknologi och digitalisering. 

 

Bolagen för digitaliseringstjänster (Vimana Oy och SoteDigi 
Oy) 

 

Landskapens IKT-servicecenter Vimana Oy bildades den 3 juli 2017. IKT-servicecentret har till 

uppgift att producera och erbjuda landskapen digitalisering och infrastruktur-, sakkunnig- och 

utvecklingstjänster som främjar utnyttjandet av IKT samt att på marknaden upphandla 

informationssystem och grundläggande datatekniklösningar för gemensamt bruk av 

landskapen. Servicecentrets egen produktion koncentreras till kritiska serviceområden och till 

förändringsarbete som stöder sådan modernisering av verksamheten som digitaliseringen 

förutsätter.  

 

Statsrådet beslutade den 31 augusti 2017 att bilda bolaget SoteDigi Oy. Bolaget utvecklar nya 

riksomfattande digitala lösningar för social- och hälsovården. Digitaliseringen stöder 

förändringen av social- och hälsovårdens verksamhetssätt och förbättrar tjänsternas 

produktivitet och kostnadseffektivitet. Utvecklingsbolagets tjänster skapar förutsättningar för 

att få till stånd dessa förändringar. 

 

 Servicecentren producerar de nämnda tjänsterna för landskapen och landskapens andra 

upphandlande enheter. På vissa villkor (offentlig serviceskyldighet, en gräns för 

försäljning till utomstående som är anpassad till omsättningen) kan servicecentren 

producera tjänster för de produktionsbolag som är verksamma på landskapens 

marknad eller för aktörer inom den privata sektorn som ingår i valfrihetssystemet.  

 Servicecentren kan producera tjänster själva eller köpa dem av externa 

tjänsteproducenter genom konkurrensutsättning enligt upphandlingslagstiftningen. 
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 Servicecentren är aktiebolag som ägs gemensamt av landskapen och som staten kan 

ha delägarskap i. Bolagen har bildats under beredningen under ledning av statliga 

aktörer. 

 Bestämmelser om servicecentrens uppgifter och om vilka tjänster som omfattas av 

skyldigheten att använda deras tjänster utfärdas senare genom förordning.  

 Landskapen bör satsa på att inbördes och tillsammans med kommunerna utveckla sitt 

upphandlingssamarbete för att förbättra kunskaperna om upphandling och för att inom 

upphandlingen uppnå betydande volym- och specialiseringsfördelar. De 

kostnadsbesparingar som kan uppnås genom upphandlingen är betydande. Avsikten är 

att landskapens upphandling ska stödjas genom att separat föreskriva om att 

landskapen har rätt att använda statens enhet för kollektiv upphandling. 

 

Lagförslag: 

Införandelag 

Landskapslag 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

 

Sakkunniga: 

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 141 

Tomi Hytönen, samordnare av landskapens digitalisering, finansministeriet, tfn 0295 530 279 

(Vimana Oy) 

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 146 (SoteDigi Oy) 
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13 Landskapens finansiering och styrning  
 
I egenskap av finansiär styr staten landskapens ekonomi. Avsikten är att skapa en styrmodell 

för att landskapen ska klara av sina uppgifter och för att kostnadsökningen av utgifterna för 

socialvården och hälso- och sjukvården ska kunna tyglas i enlighet med målen.  

 

 

Styrningen av landskapens ekonomi  
 
I planen för de offentliga finanserna samordnas uppgifter och finansiering  

 De viktigaste instrumenten för landskapens ekonomistyrning är planen för de offentliga 

finanserna, statsbudgeten och lagstiftningen om landskapen. 

 I planen för de offentliga finanserna ställer regeringen upp mål för de offentliga 

finanserna och beslutar om åtgärder för att uppnå målen. Rambeslutet för 

statsfinanserna ingår i planen för de offentliga finanserna. 

 I samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna utvärderas 

landskapens uppgifter och deras finansiering. Landskapens statliga finansiering justeras 

varje år i enlighet med lagen om landskapens finansiering. 

 Förhandlingarna mellan staten och landskapen stöder beredningen av planen för de 

offentliga finanserna och beredningen av den årliga justeringen av planen.  

 Under förhandlingarna utvärderas landskapets ekonomi, kostnadsutveckling och 

behovet av möjliga anpassningsåtgärder och dessutom behandlas landskapens 

investeringsplaner. Statens styrning gäller investeringar som är ekonomiskt betydande 

eller som på grund av att de är exceptionellt vittomfattande i övrigt är betydelsefulla 

med tanke på servicestrukturen som helhet eller för ordnandet av flera än ett landskaps 

tjänster. Utöver direkta investeringar styr staten också långsiktiga åtaganden som kan 

likställas med investeringar och investeringar som görs av landskapens gemensamma 

servicecenter. 

 

Landskapens finansiering regleras av finansieringslagen 

 

Bestämmelser om den allmänna finansieringen till landskapen finns i lagen om landskapens 

finansiering. Landskapen beslutar om användningen och fördelningen av finansieringen inom 

ramen för sin behörighet. Landskapen beviljas förutom finansiering med allmän täckning även 

särskild finansiering. Landskapen får inte beskattningsrätt i och med reformen, vilket innebär 

att deras inkomstkällor kommer att vara statsfinansieringen, kund- och användaravgifter samt 

försäljningsinkomster. Landskapen har inga andra betydande inkomstkällor.  

 

I det inledande skedet fastställs den statliga finansieringen till landskapen på basis av 

kostnaderna för de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som 

överförs från kommunerna samt finansieringen av de uppgifter som överförs från staten. I 

fråga om nivån på finansieringen beaktas prisnivån och ändringarna i de lagstadgade 

uppgifterna.  

 

På 2017 års nivå uppgår den statliga finansieringen med allmän täckning till landskapen till 

cirka 18,4 miljarder euro. Av detta belopp är andelen finansiering som baserar sig på uppgifter 

inom social- och hälsovården cirka 17,0 miljarder euro och andelen finansiering som baserar 
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sig på landskapens övriga uppgifter, såsom brand- och räddningsväsendet, miljö- och 

hälsoskydd och tillväxttjänster, cirka 1,4 miljarder euro.  

 

I finansieringsmodellen beaktas landskapens skillnader vad gäller servicebehov och andra 

omständigheter och på så sätt säkerställer man att landskapen har tillräckliga förutsättningar 

att ordna tjänster för sina invånare. Landskapens allmänna finansiering är i hög grad 

behovsbaserad. Merparten, 81 procent, av den allmänna finansieringen fördelas utifrån 

befolkningens servicebehov. Faktorer som påverkar servicebehovet är åldersstrukturen, 

sjukdomsfrekvens och socioekonomiska omständigheter. Cirka 10,8 procent av finansieringen 

allokeras på basis av den invånarbaserade finansieringen. Resten av finansieringen fördelas till 

landskapen utifrån inslag av främmande språk (1,3 %), tvåspråkighet (0,30 %), 

befolkningstäthet (1,5 %), skärgårdsbefolkning (0,10 %), lantbruksföretag (0,90 %), 

tillväxttjänstkriterier (3,0 %) och kriteriet om främjande av hälsa och välfärd (0,95 %) som 

tas i bruk 2023.  

 

Den statliga finansieringen justeras årligen på basis av de faktiska kostnaderna. Vid 

justeringen av den finansieringsandel som baserar sig på kostnaderna för social- och 

hälsovården ska av landskapens faktiska driftskostnader, räknat som ett genomsnitt för de två 

senaste åren, beaktas en ökning av kostnadsnivån i enlighet med landskapsindexet höjd med 

0,5 procentenheter. Under övergångsperioden 2021–2022 är höjningen en procentenhet. Vid 

justeringen av den finansieringsandel som baserar sig på kostnaderna för landskapets övriga 

uppgifter ska av de faktiska kostnaderna för det senaste statistikförda året beaktas ökningen i 

personalutgifter (0,4 * förändringen i landskapsindex). På riksnivå ska från de faktiska 

kostnaderna dras av kund- och användningsavgifter samt försäljningsinkomster. Vid 

justeringen ska dessutom beaktas sådana eventuella ändringar i landskapets uppgifter som 

följer av lagstiftningen eller budgetlösningar. 

 

Justeringen av kostnaderna baserar sig på uppgifter utan mervärdesskatt. Ersättandet av 

landskapens mervärdesskattekostnader behandlas i samband med beskattningen.  

 

Målet är att skapa ett finansieringssystem som säkerställer landskapens förmåga att klara av 

de uppgifter som tillfaller dem enligt lagen. I det fall att det uppstår likviditetsproblem i 

landskapen kan staten vid behov bevilja kortfristiga lån eller statsborgen eller behovsprövat 

höja landskapens finansiering.  

 

Det ska föreskrivas om en övergångsperiod för statens finansiering 2020–2024. Under 

övergångsperioden övergår man inom social- och hälsovården gradvis från utgiftsbaserad 

finansiering till kalkylerad finansiering. 

 

Grunderna för allokeringen av statsfinansieringen bedöms minst vart fjärde år. Genom 

förordning av statsrådet föreskrivs om sjukdomar och socioekonomiska faktorer som beskriver 

behovet av och kostnaderna i fråga om hälso- och sjukvårdstjänster, äldreomsorgstjänster och 

socialvårdstjänster samt om de viktkoefficienter som används vid beräkningen och om 

regelbunden justering av dem. 

 

Statens servicecenter för ekonomi- och personalförvaltning betalar månatligen ut 

statsfinansieringen till landskapen utan separat ansökan. 
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Utöver den allmänna finansiering som anvisas landskapen med stöd av finansieringslagen 

anvisas landskapen även särskild finansiering till sådana uppgifter där landskapet inte har 

prövningsrätt gällande finansieringen och som riktar sig till ett geografiskt mycket begränsat 

område. Den särskilda finansieringen anvisas med stöd av speciallagar eller genom 

budgetlösningar. Beloppet av den särskilda finansieringen är cirka 2,9 miljarder euro enligt 

nivån 2019. 

 

Minskning av kostnadsökningarna 

 

Ett mål i statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram är att göra de offentliga finanserna 

hållbarare på lång sikt. Målet med social- och hälsovårdsreformen är att dämpa höjningen av 

social- och hälsovårdskostnaderna med 3 miljarder euro före utgången av 2030, vilket innebär 

att ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna minskas med cirka 1,5 procentenheter varje 

år. 

I social- och hälsovårdsministeriets baskalkyl ökar kostnaderna för social- och hälsovården 

2020–2030 nominellt med cirka 4,4 procent per år. Att nå sparmålet förutsätter att ökningen 

av kostnaderna för social- och hälsovården hålls under tre procent åren 2020–2030. 

Målsättningen är mycket ambitiös. Ökningen av de offentliga social- och hälsovårdsutgifterna 

kan dämpas bland annat genom att 

 effektivisera verksamheten 

 ta i bruk de bästa verksamhetsmodellerna 

 minska servicebehovet genom att vårda i rätt tid och förebygga sjukdomar 

 stödja upprätthållandet av hälsan och funktionsförmågan 

 höja kundavgifterna 

 begränsa serviceutbudet så att individens rätt till behövlig vård likväl säkerställs. 

Främjandet av välfärd och hälsa bidrar också till att målet nås. 

Den statliga finansieringen till landskapen ska vara kalkylerad, vilket betyder att 

landskapens faktiska driftskostnader för social- och hälsovården inte beaktas till sitt 

fulla belopp i justering av den statliga finansieringen. Till följd av detta är nivån på 

finansieringen vid utgången av 2030 cirka 3,0 miljarder euro lägre jämfört med den 

nuvarande ökningen av kostnaderna för social- och hälsovården. 

 

Utvärderingsförfarande  

 

 Genom ett utvärderingsförfarande utreder staten och landskapet landskapets 

ekonomiska förutsättningar att klara sina uppgifter. Utvärderingsförfarandet är 

förebyggande och målet är att uppmuntra landskapen att sköta sin ekonomi väl.  

 Finansministeriet fattar beslut om att inleda förfarandet när de kriterier som föreskrivs i 

landskapslagen uppfylls.  

 Social- och hälsovårdsministeriet kan rikta ett initiativ till finansministeriet om att inleda 

ett utvärderingsförfarande i enlighet med landskapslagen, om landskapets förmåga att 

ordna social- och hälsovård är uppenbart äventyrad.  
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Kommun- och landskapskalkylerna har uppdaterats till 2019 års nivå. Uppdaterade kalkyler om 

landskaps- och vårdreformens konsekvenser för den kommunala ekonomin samt landskapens 

finansiering har  den 28 februari 2018 publicerats på webbplatsen alueuudistus.fi 

(http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-linjaukset). 
 

Lagförslag: 

Lag om landskapens finansiering 

Landskapslag 

Lag om landskapsindelning 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

 

Sakkunniga:  

Virpi Vuorinen, budgetråd, finansministeriet, tfn 0295 530 557 (lagen om landskapens 

finansiering) 

Miikka Vähänen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 465 (landskapskalkyler) 

Ilari Ahola, finanssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 408 (utveckling och besparingar 

i fråga om social- och hälsovårdsutgifter)  

Annaliina Kotilainen, finansexpert, finansministeriet, tfn 0295 530 511 (särskilt utveckling och 

besparingar i fråga om social- och hälsovårdsutgifter)   

Antti Väisänen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 044 

(landskapskalkyler) 

Katja Palonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 30322 

Teemu Eriksson, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 30177 

Antto Korhonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 30547 (samrådsförfarandet 

mellan staten och landskapen) 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367 (utgifterna 

för social- och hälsovården) 

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338 (utgifterna för 

social- och hälsovården) 

 

Styrningen av social- och hälsovården  
 

Statens styrning av social- och hälsovården stärks för att människorna ska få mera jämlika 

tjänster i hela landet och kostnaderna ska tyglas. Lagen om ordnande av social- och hälsovård 

innehåller flera bestämmelser som styr landskapens verksamhet. Genom en kraftfull styrning 

säkerställer man att tjänsterna på ett mer kostnadseffektivt sätt är mer kundorienterade, 

integrerade och verkningsfulla. 

 

 

Lagen om ordnande av social- och hälsovård 

 Den allmänna styrningen, planeringen, utvecklingen och tillsynen av social- och 

hälsovården hör också i fortsättningen till social- och hälsovårdsministeriet. Social- 

och hälsovårdsministeriet ansvarar för beredningen av de nationella målen och för 

att de beaktas i landskapens verksamhet. Det finns en styrningsenhet vid 

ministeriet för detta ändamål. 

 Statsrådet stärker de nationella strategiska målen för ordnandet av social- och 

hälsovården vart fjärde år och vid behov också landskapens strategiska mål. 

http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-linjaukset
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 Med hjälp av målen säkras bland annat att tjänsterna är integrerade, jämlikt 

tillgängliga, valfria, att invånarna har rätt att delta och att språkliga rättigheter 

tillgodoses. 

 Om de landskap som ingår i ett samarbetsområde inte kan enas om ett avtal 

gällande social- och hälsovården eller om ett slutet avtal äventyrar invånarnas 

jämlikhet kan statsrådet fatta beslut om samarbetsavtalet, om innehållet i det och 

om arbetsfördelningen mellan landskapen. 

 Om landskapets servicestruktur inte garanterar lika tillgång till tjänster, tjänsternas 

kvalitet, verkningsfullhet eller produktivitet kan statsrådet fatta beslut som förbinder 

landskapen att vidta åtgärder för att utveckla servicestrukturen, att göra långsiktiga 

investeringar och utveckla it-system och e-tjänster. 

 Social- och hälsovårdsministeriet och landskapen förhandlar varje år om 

genomförandet och utvecklingen av landskapets social- och hälsovårdstjänster. De 

följer tillsammans upp hur de överenskomna målen uppnås. 

 Social- och hälsovårdsministeriet gör varje år en utredning om hur jämlik tillgången 

till tjänster är, hurdan kvalitet de håller och huruvida finansieringen räcker till. I 

utredningen ingår ett förslag gällande nödvändiga åtgärder som ska beaktas i 

planen för de offentliga finanserna, i statsbudgeten och i social- och hälsovårdens 

strategiska mål. 

 Institutet för hälsa och välfärd har som uppgift att följa upp och utvärdera 

befolkningens välfärd och hälsa samt den social- och hälsovård som landskapen 

ordnar. 

 Landskapen ska som en del av sin landskapsstrategi utarbeta en servicestrategi för 

social- och hälsovården som stöd för planeringen och styrningen av sin verksamhet. 

I servicestrategin beslutar landskapet om de långsiktiga målen för den social- och 

hälsovård som är på dess ansvar. I servicestrategin fastställer landskapet också mål 

för minimimängden tjänster som ska upphandlas av privata producenter av social- 

och hälsotjänster. Dessutom ska i servicestrategin fastställas vilken del av 

upphandlingarna som konkurrensutsätts i syfte att utveckla nya lösningar som 

förbättrar den innovativa verksamheten och kostnadseffektiviteten i fråga om 

tjänsterna. 

 I servicestrategin för social- och hälsovården ska landskapen också beakta att 

social- och hälsovårdstjänsterna för kunder ska integreras så att de bildar en 

ändamålsenlig helhet enligt kundernas behov. 

 

 

Lagförslag: 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

 
Sakkunniga: 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367 

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338  
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14 Kommunernas finansiering och statsandelar 

för basservice  

 

 

Överföringen av social- och hälsovården och andra kommunala uppgifter till landskapen har en 

betydande inverkan på hela det kommunala fältet men i synnerhet på de enskilda 

kommunernas ekonomi. Kostnaderna för de uppgifter som överförs till landskapen kommer 

inte att ingå i kommunernas ekonomi längre fr.o.m. år 2020. Samtidigt måste 

statsandelssystemet för kommunal basservice reformeras. Det nya systemet ska trygga en 

tillräcklig finansiering för de uppgifter som blir kvar på kommunernas ansvar och i början 

jämna ut stora effekter orsakade av reformen. 

 

Vid överföringen av finansieringen beaktas både kommuninvånarens perspektiv och den 

kommunala förvaltningen och ekonomin. Invånaren skyddas från hårdare beskattning. 

Dessutom skyddas både invånare och kommun genom att en tillräcklig finansiering tryggas för 

de uppgifter som blir kvar hos kommunerna. Hanteringen av denna helhet leder till stora 

utjämningsbehov i statsandelssystemet när reformen träder i kraft och under de år som följer 

på ikraftträdandet.  

 

 

Överföringen av finansieringen från kommunerna till landskapen (till staten) 

 

 Kostnaderna för de uppgifter som förs över till landskapen (uppskattningsvis 17,42 md 

euro enligt nivån 2017) kommer fr.o.m. 2020 inte längre att ingå i kommunernas 

ekonomi. Det förekommer stora skillnader mellan kommunerna i fråga om kostnaderna 

för de uppgifter som överförs till landskapen, liksom även i fråga om de kostnader som 

blir kvar hos kommunerna efter reformen. Dessa skillnader beror i regel på behov och 

omständigheter, men även på skillnader i bl.a. tjänsternas kvalitet, tillgång och 

effektivitet.  

 Kommunala inkomster till ett belopp motsvarande de kostnader som överförs kommer 

att överföras till landskapens finansiering, så att beskattningen inte blir hårdare och 

utgiftsnivån inom de offentliga finanserna inte stiger.  

 Inkomsterna kommer att minskas genom en sänkning av både statsandelarna till 

kommunerna (5,8 md euro) och kommunernas skatteinkomster (11,7 md euro).  

 Statsandelarna sänks genom att det görs en uppskattning av social- och 

hälsotjänsternas andel av de kalkylerade statsandelarna. I samma relation överförs till 

landskapen tilläggsdelar och kompensationer för förlorade skatteinkomster som ingår i 

statsandelssystemet.  

 Skatteinkomsterna minskas i huvudsak genom en sänkning av kommunalskatten (11,1 

md euro). Detta görs så att alla kommuners inkomstskattesatser under 

ikraftträdandeåret sänks med stöd av lag 12,47 procentenheter enligt nivån 2017 från 

nivån för året före reformen. Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten 

sänks med 0,5 md euro enligt nivån 2016. Enligt en uppskattad bedömning för 2017 är 

minskningen av samfundsskatten 546 miljoner euro. 
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 Sänkningen av den kommunala skattesatsen och kommunernas samfundsskatteandel 

har en betydande inverkan på utjämningen av statsandelarna på basis av 

skatteinkomsterna. Inkomstutjämningen fungerar inte längre på basis av det 

nuvarande systemet.  

 Till följd av inkomstöverföringen förändras den kommunala ekonomins inkomststruktur. 

Kommunalskatten kommer trots en nivåsänkning fortfarande att vara den viktigaste 

inkomstkällan för kommunerna. Fastighetsskattens relativa andel av kommunernas 

inkomster ökar. Statsandelarnas relativa andel av kommunernas inkomster minskar 

något. Även i de enskilda kommunernas inkomststrukturer kommer det att ske 

förändringar.  

 De sammanlagda effekterna av överföringen av kostnader och inkomster innebär stora 

skillnader mellan kommunerna: en del gynnas, andra förlorar. För att dessa 

förändringar ska vara skäliga måste systemet med statsandel för kommunal basservice 

reformeras. På grund av förändringens omfattning måste reformen av 

statsandelssystemet genomföras i flera delar.  

 Kostnaderna för de uppgifter som överförs till landskapen och de inkomster som 

överförs ska bestämmas på basis av statistikuppgifter från en tidpunkt som ligger så 

nära systemets ikraftträdande som möjligt. 

 I regeringens proposition baserar sig de kostnader som överförs på kommunernas 

budgetuppgifter från 2017. I den överföring som gäller ikraftträdandeåret används 

genomsnittsuppgifter för boksluten för 2018 och budgetarna för 2019, utifrån vilka det 

görs en uppskattning av nivån 2019. När statistik över de faktiska kostnaderna för 

2019 finns att tillgå, kommer de överförda kostnader som baserat sig på 

uppskattningarna att korrigeras i enlighet med de faktiska uppgifterna från och med 

2021.  

 

 

Reformen av statsandelssystemet 

 

 En utgångspunkt för reformen är att trygga en tillräcklig finansiering för kommunerna, 

så att de klarar av att ordna de uppgifter som blir kvar på deras ansvar.  

 En annan utgångspunkt är att betydelsen av statsandelssystemets bestämningsfaktorer 

ska behållas trots stora utjämningsbehov. 

 Obalansen i de kostnader och inkomster som överförs till landskapen (inkl. ändringen i 

utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna) får stora ekonomiska 

konsekvenser för de enskilda kommunerna. De går inte att på en gång korrigera med 

de kriterier som ingår i det nuvarande statsandelssystemet.  

 Därför kommer de ekonomiska konsekvenser som är en direkt följd av reformen att i 

fortsättningen begränsas genom en tills vidare permanent begränsning av 

förändringarna i samband med överföringen av social- och hälsovården. Som en sådan 

begränsning i samband med överföringen av social- och hälsovården föreslås 60 

procent av skillnaden mellan de kostnader och inkomster (inkl. 

skatteinkomstutjämningen) som överförs. Med hjälp av denna begränsning får man 

också en mer fungerande struktur på finansieringsmodellen. 

 Till följd av finansieringsöverföringen minskar de sammanlagda statsandelarna till 

kommunerna till cirka en tredjedel jämfört med nuläget. För att statsandelskriterierna 

ska ge en bättre och mer rättvis bild av de uppgifter som blir kvar hos kommunerna 

och av deras kostnadsstruktur föreslås moderata ändringar i kriterierna.  
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 Som en del av den totala lösningen föreslås det att utjämningsgränserna för 

skatteinkomstutjämningen ändras och att utjämningen görs mer heltäckande genom att 

50 procent av fastighetsskatten inkluderas i den. (Alla andra kraftverk än kärnkraftverk 

lämnas utanför utjämningen.) 

 Med beaktande av reformens omfattning jämkas effekterna för de enskilda 

kommunerna i samband med att reformen träder i kraft. Man övergår till den nya 

finansieringsmodellen via en utjämning av systemändringen, vilken definieras som 

skillnaden mellan kommunens nya balans och balansen före reformen. Utjämningen av 

systemändringen avvecklas gradvis under 2021–2024 med +/- 25 euro/invånare per år 

i riktning mot den nya finansieringsmodellen, dock så att förändringen får bli högst 

+/- 100 euro per invånare.  

 Att ändringen avgränsas innebär att reformen inte resulterar i att beskattningen i någon 

kommun behöver ändras över en procentenhet. 

 Att utgångsläget fryses på samma nivå som före reformen accentuerar betydelsen av 

kommunens ekonomiska förvaltning under åren innan reformen träder i kraft.  

 I och med reformen försvinner ur kommunalekonomin de uppgifter som till följd av 

befolkningens åldrande nominellt skulle öka med drygt 4 procent per år under nästa 

årtionde. De uppgifter som kvarstår hos kommunerna har inga motsvarande 

ökningstryck orsakade av befolkningens åldersstruktur.  

 När det gäller kommunens ekonomi och livskraft är även i fortsättningen de viktigaste 

faktorerna den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsutvecklingen samt åldrandet 

och in- och utflyttningen med åtföljande utmaningar.  

 Reformen av statsandelssystemet är en lång process. Avvecklingen av de utjämningar 

som uppkommer i samband med denna reform måste fortsätta också vid följande 

reform.  

 Följande reform av den kommunala basservicen måste basera sig på heltäckande 

undersökningar och på de praktiska erfarenheter som fås av det föreslagna nya 

systemet efter att det har trätt i kraft. Med dessa villkor kan följande reform träda i 

kraft tidigast i slutet av nästa valperiod.  

 

 

Egendomsarrangemangens inverkan på kommunernas ekonomi 

 

 Utgångspunkten för egendomsarrangemangen är att det totala skatteuttaget inte ska 

stiga till följd av arrangemangen och att skattebetalaren ska betala egendomarna 

endast en gång.  

 Med egendomsarrangemangen äventyras inte genomförandet av finansieringsprincipen 

i de uppgifter som blir kvar på kommunernas ansvar.  

 Medlemskommunerna i samkommuner som övergår i ett landskap måste täcka 

underskotten i samkommunen före övergången.  

 Egendomsarrangemangen påverkar inte kommunernas egen skuldbörda. 

 De hyror som landskapen betalar gör att kommunerna får mera inkomster. 

 Den kommunala självstyrelsen i fråga om egendomsarrangemangen i samband med 

reformen säkerställs genom en särskild bestämmelse i införandelagen (Se 

Genomförandet av reformen: Egendom). 
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Kommun- och landskapskalkylerna har uppdaterats till 2019 års nivå. Uppdaterade kalkyler om 

landskaps- och vårdreformens konsekvenser för den kommunala ekonomin samt landskapens 

finansiering har  den 28 februari 2018 publicerats på webbplatsen alueuudistus.fi 
(http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-linjaukset). 

 

 

Lagförslag: 

Lag om statsandel för kommunal basservice 

Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice 

 

Sakkunniga: 

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 388 (särskilt 

kommunkalkylerna)  

Markku Nissinen, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 314 (särskilt kommunkalkylerna) 

Erkki Papunen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 167 (särskilt 

statsandelslagen)  

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 079 (egendomsarrangemangen) 

Tanja Rantanen, finansråd, finansministeriet, tfn 0295 530 338  

 
 
  

http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-linjaukset
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15 Beskattning  

 

I samband med landskaps- och vårdreformen överförs social- och hälsovårdens samt 

räddningsväsendets uppgifter från kommunerna till landskapen. Enligt lagförslaget är avsikten 

att i motsvarande grad sänka kostnaderna för de uppgifter som överförs från kommunerna till 

landskapen. Man sänker intäkterna av kommunalskatten och samfundsskatten. I motsvarande 

grad stramas statsbeskattningen åt, eftersom landskapens uppgifter finansieras av staten. 

Reformen genomförs i enlighet med regeringens riktlinje, så att beskattningen av arbete inte 

stramas åt och det totala skatteuttaget inte stiger. Beskattningen minskar med 235 miljoner 

euro i samband med reformen.  

 

 

Sänkning av kommunernas skatteinkomster  
 

 Enligt lagförslaget sänks intäkterna av kommunalskatten med cirka 11 145 miljoner 

euro.  

 Alla kommuners skattesats sänks lika mycket 2020. 

 Enligt den senaste beräkningen sänks den kommunala skattesatsen med 12,47 

procentenheter enligt nivån 2017.  

 Kommunernas andel av intäkterna av samfundsskatten sänks med 500 miljoner euro 

enligt nivån 2016.  

 Utan denna ändring växer samfundsskattens andel av kommunernas inkomster för 

mycket när kommunernas inkomster minskar jämfört med de nuvarande inkomsterna.  

 Intäkterna av samfundsskatten kan variera kraftigt beroende på ekonomins 

fluktuationer och därför lämpar sig inte samfundsskatten som finansieringskälla för 

kommunernas utgifter. Den andel som kommunerna får av intäkterna av 

samfundsskatten sporrar kommunerna att främja näringsverksamheten och 

sysselsättningen inom sitt eget område.    

 

Ökning av statens skatteinkomster 
 

 Statens beskattning stramas i princip åt lika mycket som kommunernas 

skatteinkomster sänks.  

 Åtstramningen genomförs genom att parametrarna för det nuvarande skattesystemet 

ändras (den s.k. modellen med skatteskala). 

 Den betydelsefullaste ändringen är att statens inkomstskatteskala börjar på en 

betydligt lägre nivå än för närvarande och att den får fler inkomstklasser.  

 Dessutom ändras bl.a. arbetsinkomstavdraget, grundavdraget och 

kommunalbeskattningens och statsbeskattningens pensionsinkomstavdrag.  

 Skärpningen av den statliga beskattningen i landskapet Åland förhindras genom ett 

avdrag från statsskatten.  

 Statens andel av intäkterna av samfundsskatten höjs med 500 miljoner euro enligt 

nivån 2016.  
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Konsekvenser för de skattskyldiga 
 

 Reformen genomförs så att den får så lite konsekvenser som möjligt för de 

skattskyldigas beskattningsnivå.  

 Kommunalbeskattningen lindras i princip lika mycket som statens beskattning stramas 

åt. Efter reformen betalar de skattskyldiga mindre kommunalskatt och mer statsskatt 

än för närvarande, men målsättningen är att beskattningsnivån som helhet förblir 

nästan oförändrad. Då förblir även progressionen i förvärvsinkomstbeskattningen 

nästan oförändrad. 

 Reformen genomförs så att beskattningen av arbete inte alls stramas åt, vilket leder till 

att beskattningen som helhet minskar lite på flera inkomstnivåer. 

 

Mervärdesskatt 
 

 I fråga om landskapen förbättras anskaffningsneutraliteten genom statens 

budgetförfarande.  

 Landskapen jämställs med kommunerna och staten så att när nyttjanderätten till 

fastigheter som dessa har använt överlåts kan man ansöka om att bli skattskyldig. 

 Landskapens affärsverk är skattemässigt en del av landskapen.  

 Tjänsteproducenters lika ställning ska tryggas med hjälp av en kalkylmässig ersättning 

för mervärdesskatten.  

 

Övrigt 
 

 I fråga om överföring av egendom uppstår det inte skattepåföljder i 

inkomstbeskattningen och överlåtelsebeskattningen när samkommunerna med 

tillgångar och skulder överförs till landskapen och deras tillgångar förs vidare till ett 

nationellt servicecenter. Det uppstår inte heller skattepåföljder för landskapens 

dotterbolag till följd av bolagiseringsskyldighet. 

 När det gäller överföringarna av egendom, påverkas skattepåföljderna inom 

mervärdesbeskattningen inte av att samkommunernas tillgångar överförs i enlighet 

med införandelagen via landskapen till ett nationellt servicecenter.  

 

Beräkningarna har gjorts på basis av skattegrunderna för 2017 och utifrån ett underlag från 

2015 som har omvandlats till nivån enligt 2017. År 2019 uppdateras skatteparametrarna med 

hjälp av de nyaste tillgängliga skattebasuppgifterna och skattegrunderna innan reformen 

träder i kraft.  

 

Kommun- och landskapskalkylerna har uppdaterats till 2019 års nivå. Uppdaterade kalkyler om 

landskaps- och vårdreformens konsekvenser för den kommunala ekonomin samt landskapens 

finansiering har  den 28 februari 2018 publicerats på webbplatsen alueuudistus.fi 
(http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-linjaukset). 

 

Lagförslag: 

Lag om inkomstskatteskalan för 2020 

Lag om ändring av inkomstskattelagen 

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om beskattningsförfarande 

Lag om ändring av 12 och 13 § i lagen om skatteredovisning 

http://alueuudistus.fi/rahoitus/hallituksen-linjaukset
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Lag om ändring av 30 § i lagen om försvarsmakten 

Lag om ändring av mervärdesskattelagen och lag om landskapens finansiering 

Införandelag (sänkning av kommunalskatten det år reformen träder i kraft) 

 

Sakkunniga: 

Terhi Järvikare, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 113  

Panu Pykönen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 225 

Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 238 

(mervärdesbeskattning)  

 
 

 

16 Finansiering av det kommunala 

pensionssystemet  

Social- och hälsovårdsreformen påverkar också finansieringen av det kommunala 

pensionssystemet. Personer som överförs från en anställning hos staten eller kommunen till 

landskapen ska omfattas av det kommunala pensionssystemet och också landskapen får 

finansieringsansvar för det kommunala pensionssystemet. 

 I fortsättningen kommer arbetsgivarens pensionsavgift i det kommunala 

pensionssystemet att bestå av tre delar: en pensionsavgift som baserar sig på lön, en 

invalidpensionsavgift och en utjämningsavgift. Utjämningsavgiften ersätter dagens 

pensionsutgiftsbaserade avgift. Syftet med avgiften är att täcka de kostnader inom det 

kommunala pensionssystemet som är högre än kostnaderna inom det privata 

arbetspensionssystemet. De högre kostnaderna beror bland annat på den 

kvinnodominerade personalen, åldersstrukturen och den gamla personalens 

tilläggspensionsskydd. 

 Utjämningsavgiften betalas endast av kommuner och landskap. Utjämningsavgiften 

förblir oförändrad i landskapen och kommunerna oberoende av om de ordnar tjänsterna 

självständigt, genom bolagisering eller som köpta tjänster. 

 Mellan kommunerna bestäms utjämningsavgiften bestäms utgående från 

skattefinansieringen. 

 Mellan landskapen delas utjämningsavgiften upp i förhållande till deras statliga 

finansiering. I praktiken står staten för de kostnader som uppstår hos personal i 

landskapen. 

 Finansministeriet fastställer utjämningsavgiftens totalbelopp på förslag från Keva. 

 

Lagförslag: 

Lag om ändring av lagen om Keva 

 

Sakkunnig: 

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 414 
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17 Verkställandet av reformen  

 
Personalens ställning i reformen 
 

Enligt lagutkastet kommer sammanlagt kring 220 000 arbetstagare att till följd av reformen 

övergå från anställning hos kommuner och samkommuner till anställning hos landskap. I 

framtiden är alltså ett landskap dessa arbetstagares arbetsgivare. Största delen av de 

arbetstagare som övergår är personal inom social- och hälsovården. Personalen behåller de 

rättigheter och skyldigheter som gäller vid övergången. 

 

 Kommunernas och samkommunernas social- och hälsovårdspersonal övergår i 

anställning hos landskapen och de sammanslutningar som ingår i en landskapskoncern 

eller kontrolleras av landskapen. Personalen blir anställd hos det landskap eller hos det 

samfund som ingår i en landskapskoncern eller kontrolleras av landskapet som har 

produktionsansvar för de uppgifter som arbetstagaren har haft före övergången. 

 I fråga om kommunernas gemensamma stödtjänster övergår arbetstagaren i 

anställning hos det landskap eller hos det samfund som ingår i en landskapskoncern 

eller kontrolleras av landskapet, om minst hälften av arbetstagarens nuvarande 

arbetsuppgifter är inriktade på kommunala social- eller hälsotjänster.   
 Till landskapen övergår också personal som arbetar i räddningsväsendet, 

lantbruksavbytarservicen, miljö- och hälsoskyddet och landskapsförbunden samt cirka 

4 500 arbetstagare från statens regionförvaltning.  
 Arbetstagarna överförs i enlighet med principerna om överlåtelse av rörelse och som så 

kallade gamla arbetstagare, och de behåller således de rättigheter och skyldigheter som 

gäller vid övergången. Detta gäller även pensionsförmåner. Principen om överlåtelse av 

rörelse tillämpas oberoende av i vilken ordning landskapens organisationer inrättas.  
 På personalen tillämpas även i fortsättningen lagstiftning om tjänsteinnehavare och om 

arbets- och tjänstekollektivavtal. Tillämpningsområdet utvidgas så att det även gäller 

personal i landskapens tjänst.  
 KT Kommunarbetsgivarna fungerar i fortsättningen även som landskapens 

arbetsgivarrepresentant. Arbetsgivarorganisationens namn ändras till Kommun- och 

landskapsarbetsgivarna KT . I denna nya arbetsgivarorganisation har landskapen en 

ställning som motsvarar deras personalantal och ekonomiska betydelse. 
 Landskapen blir medlemssamfund i Keva. Keva har hand om pensionsskyddet för 

personalen i landskapen. 
 Landskapens bolag kan välja om de ska omfattas av det kommunala pensionssystemet 

och kommunernas och landskapens kollektivavtal. 
 
Lagförslag: 

Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och landskap (förslag till lag om ändring av lagen om 

kommunala tjänstekollektivavtal) 

Lag om kommunernas och landskapens tjänstekollektivavtal (förslag till lag om ändring av 

lagen om kommunala tjänstekollektivavtal)            

Lag om kommunernas och landskapens arbetskollektivavtal (förslag till lag om ändring av 

lagen om kommunala arbetskollektivavtal) 
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Lag om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och landskap (förslag till 

lag om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare) 

Lag om ändring av lagen om Keva 

Lag om anordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och landskap 

 

Sakkunniga: 

Marja Isomäki, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 414  

Anu Hernesmaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 0295 530 027 

 
 

 

Egendom  
 
De mål som satts upp för landskaps- och vårdreformen ska även fullföljas i fråga om lösningar 

som gäller egendom. Målet med hela reformen är att på lång sikt nå besparingsmålet på tre 

miljarder euro inom den offentliga ekonomin och påverka hanteringen av 

hållbarhetsunderskottet. De lösningar som rör egendom äventyrar inte kommunernas förmåga 

att klara av de uppgifter som fortfarande kommer att höra till kommunerna.  

 

 Den egendom som landskapen behöver i sina uppgifter säkerställs enligt lagutkastet 

dels genom överföring av egendomen, dels genom hyrning. 

 Enligt utkastet överförs de lagstadgade samkommunerna med tillgångar och skulder till 

landskapen. Landskapen och samkommunens medlemskommuner kan dock avtala om 

att samkommunens jordegendom förblir i medlemskommunernas ägo. Till landskapet 

överförs dock alltid de jordområden som ägs av samkommunen och hänför sig till 

byggnadsbeståndet i den verksamhet som ingår i landskapets organiseringsansvar. 

 Kommunernas och de frivilliga samkommunernas byggnader överförs inte utan 

landskapen hyr lokalerna i enlighet med en gemensam hyresavtalsmall  

 Under en övergångsperiod (3+1 år) ska landskapen hyra alla de utrymmen som 

används för den verksamhet som hör till landskapens organiseringsansvar. Efter 

övergångsperioden bedömer landskapet sitt lokalbehov. Under övergångsperioden 

behöver kommunerna inte bolagisera sin uthyrningsverksamhet. 

 Kommunernas lösa egendom som är förknippad med den verksamhet som hör till 

landskapens organiseringsansvar övergår till landskapet utan ersättning.  

 Konsekvenserna av egendomsarrangemangen för den kommunala självstyrelsen ska 

beaktas genom en särskild bestämmelse i införandelagen. Kommunen har rätt att få 

statsunderstöd om kommunens ekonomiska ställning och möjlighet att självständigt 

besluta om sin ekonomi i väsentlig grad äventyras på grund av arrangemang som riktar 

sig mot kommunens egendom. En bedömning ska göras genom en viktningsberäkning 

av skattesatsen och förhandlingar med kommunen. 

 För landskapen bildas ett gemensamt professionellt fastighetsbolag som producerar 

lokaltjänster (Maakuntien tilakeskus Oy). På det sättet säkerställer man lokaler som 

stöder verksamheten, ett fungerande servicenätverk och en god användningsgrad av 

lokalerna. Bolaget har kompetens för planering, finansiering och investeringar när det 

gäller specialfastigheter, så att lokalerna stöder verksamheten och beaktar framtida 

behov, bl.a. ny vårdteknologi och digitalisering. Servicecentret producerar lokaler för 

landskapen enligt landskapens beställning.  

(Se Servicecenter) 
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Lagförslag: 

Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen 

om ordnande av räddningsväsendet 

 

Sakkunniga: 
Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, finansministeriet, tfn 0295 530 141 
Mervi Kuittinen, tfn 0295 30445 (avtal) 

Auli Valli-Lintu, regeringsråd, tfn 02955 30079 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367  

 
 

 

Digitalisering, IKT-tjänster och styrning av 
informationsförvaltningen  
 

Ett mål med landskaps- och vårdreformen är att förbättra tillgången till tjänster samt 

jämlikheten. Detta förutsätter ändringar i verksamheten, och som stöd för detta skapas nya 

processer och enhetliga verksamhetssätt som överskrider organisatoriska och regionala 

gränser.  Digitalisering och elektroniska tjänster är viktiga särskilt när det gäller att göra 

kunderna delaktiga. Även klient- och patientuppgifterna bör finnas tillgängliga alltid när de 

behövs för kundens vård eller de tjänster som kunden får. 

 

Anskaffningen och produktionen av landskapens gemensamma informationssystem och 

grundläggande IT-tjänster samt informationstekniska sakkunnigtjänster samlas i landskapens 

servicecenterbolag för informations- och kommunikationstekniska tjänster. Utvecklingen av 

digitala tjänster inom social- och hälsovården som landskapen ansvarar för att ordna samlas i 

landskapens riksomfattande utvecklingsbolag. Statens styrning samt statens och landskapens 

samarbete stärks när det gäller utvecklingen av informationsförvaltningen och IKT-tjänsterna. 

 

I förslaget till lag om ordnandet av social- och hälsovården föreslås 
följande:   

 Landskapet ska se till att kunduppgifterna överförs smidigt mellan olika producenter.  

 I samarbetsavtalet för de landskap som hör till ett samarbetsområde för social- och 

hälsovården ska det också avtalas om utveckling av informationsförvaltningen och de 

elektroniska tjänsterna inom social- och hälsovården, om samordning av användningen 

av klient- och patientuppgifter samt om fastställande av en regional helhetsarkitektur 

inom samarbetsområdet. 

 Statsrådet kan på ett sätt som är bindande för landskapen besluta om genomförande 

av vittomfattande investeringar och informationssystemtjänster inom social- och 

hälsovården. 

 Statsrådet kan besluta om ändring av existerande system och om sådana krav som ska 

iakttas vid anskaffningen av nya system. Målet är att informationssystemtjänsterna och 

informationsförvaltningen genomförs kostnadseffektivt och effektivt. Genom förordning 

av statsrådet fastställs bl.a. närmare bestämmelser om tekniska och ekonomiska krav.  

 Landskapet är registerförare för klient- och patientuppgifter. Den som producerar 

social- och hälsotjänster ska i samband med producerandet av tjänster som omfattas 

av lagen om ordnande av social- och hälsovård registrera klient- och patientuppgifterna 

i landskapets klient- och patientregister. De riksomfattande 
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informationssystemtjänsterna enligt lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter 

inom social- och hälsovården (159/2007) används som stöd för registerföringen och 

överlämnandet av information till andra tjänsteproducenter.  

 I de strategiska mål för social- och hälsovården som statsrådet fastställer vart fjärde år 

ingår också allmänna riktlinjer för utvecklingsmålen inom informationsförvaltningen. 

 Vid planeringen och ledningen av verksamheten används regional och nationell 

information om verksamhetens kvalitet och effektivitet, om kostnaderna för 

verksamheten samt om genomförandet av integrationen av tjänsterna, annan 

information som baserar sig på forskning samt information som baserar sig 

erfarenheter från kunderna och personalen.   

 
I lagen om införande av lagen om ordnande av social- och hälsovård 

och landskapslagen föreslås följande: 
 Landskapen har ett gemensamt servicecenterbolag för informations- och 

kommunikationstekniska tjänster. Landskapen har ett gemensamt utvecklingscenter för 

digitala tjänster och interoperabilitet inom social- och hälsovården. Landskapen äger 

bolagen tillsammans med staten. Närmare bestämmelser om bolagens uppgifter och de 

tjänster som omfattas av skyldigheten att använda deras tjänster utfärdas genom 

förordning. 

 Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet stöder kommunerna och 

samkommunerna samt de landskap som ska inrättas i beredningen och genomförandet 

av reformen.  

 

Lagförslag: 

Lag om ordnande av social- och hälsovård 

Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordande av social- och hälsovård och lagen om 

ordnande av räddningsväsendet 

 

Sakkunniga: 

Tomi Hytönen, samordnare av landskapens digitalisering, finansministeriet, tfn 02955 30279 

(landskapsreformen) 

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 146 (social- och 

hälsovårdsreformen) 

Pekka Järvinen, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 367 

 

 

Temporär förvaltning  
 

Landskapslagen och införandelagen avses träda i kraft den 1 juli 2018. Landskapen inrättas 

från och med denna tidpunkt. Efter inrättandet tillsätts i landskapen temporära 

beredningsorgan, som i landskapens namn kan vidta vissa rättshandlingar och anställa hos 

landskapen egna visstidsanställda tjänsteinnehavare. Landskapen inleder sin egentliga 

verksamhet stegvis från och med den 1 januari 2019 när landskapskapsfullmäktiges mandattid 

inletts. Personalen och organiseringsansvaret för uppgifter övergår helt och hållet till 

landskapen den 1 januari 2020. 

 

 Landskapsval förrättas första gången i oktober 2018. Mandattiden för det 

landskapsfullmäktige som väljs då börjar den 1 januari 2019, varefter det utser 
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landskapsstyrelsen och de övriga organen i landskapet samt vidtar andra åtgärder som 

behövs för att organisera landskapets verksamhet och förvaltning. Landskapsstyrelsen 

leder de praktiska förberedelserna för och verkställandet av inrättandet av ett landskap.  

 Behörigheten i fråga om skötseln av landskapens uppgifter överförs från de 

myndigheter som nu har hand om dessa uppgifter till myndigheterna i landskapen först 

när landskapen inleder sin serviceverksamhet den 1 januari 2020. 

 I införandelagen finns bestämmelser om skyldigheten för de myndigheter som nu 

sköter landskapets uppgifter att delta i beredningen av ordnandet av landskapets 

verksamhet och förvaltning. De ska även lämna ut de nödvändiga uppgifter som 

beredningen förutsätter till ett temporärt beredningsorgan och landskapets övriga 

myndigheter.  

 
Temporärt beredningsorgan 

 För genomförandet av landskaps- och vårdreformen tillsätts efter den 1 juli 2018 ett 

temporärt beredningsorgan i varje landskap. Organet bereder inledandet av 

landskapets verksamhet och förvaltning tills landskapsfullmäktige har valts och den 

landskapsstyrelse som landskapsfullmäktige har tillsatt har inlett sin verksamhet. 

 Landskapsförbundet, kommunerna, samarbetsområdena inom primärvården och 

socialvården, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet, räddningsverket, närings-, 

trafik- och miljöcentralen och arbets- och näringsbyrån ska komma överens om det 

temporära beredningsorganets sammansättning. Ledamöterna i beredningsorganet ska 

utses bland dessa organisationers tjänsteinnehavare med god sakkunskap om 

verksamheten och ekonomin inom sitt verksamhetsområde. De valda personerna 

kvarstår i tjänsteförhållande till de organisationer som avses ovan. De bör befrias från 

sina egentliga uppgifter så att de vid behov kan arbeta i beredningsorganet också på 

heltid. Landskapsförbundet leder avtalsförhandlingarna och tillsätter det temporära 

beredningsorganet enligt vad som avtalas i förhandlingarna. Om ett temporärt 

beredningsorgan inte har tillsatts inom en månad efter att lagen trätt i kraft (1.8.2018), 

tillsätter statsrådet ett organ. 

 Det temporära beredningsorganet leder beredningen av inledandet av landskapets 

verksamhet och förvaltning och utövar beslutanderätt i dessa frågor fram till början av 

landskapsfullmäktiges mandattid. Beredningsorganet kan inom sig tillsätta sektioner 

som har hand om särskilda uppgifter och överföra beslutanderätten i dessa uppgifter till 

sektionen.  

 I beredningsorganets uppgifter ingår  

1. att kartlägga den personal som övergår till landskapen och att för 

landskapsfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal 

2. att delta i utredningen av fast och lös egendom som övergår till landskapen 

3. att delta i utredningen av avtal för dem som övergår till landskapen och av deras 

rättigheter och skyldigheter 

4. att delta i utredningen av informations- och kommunikationstekniska system och 

lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som 

överförs till landskapen 

5. att bereda ordnandet av landskapets verksamhet och förvaltning 

6. att besluta om landskapets budget för år 2019 

7. att delta i ordnandet av det första landskapsvalet 

8. att bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av landskapens 

verksamhet och förvaltning. 
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 Beredningsorganet kan anställa personal för landskapet genom tidsbundna tjänste- 

eller arbetsavtalsförhållanden som gäller högst till utgången av 2019. 

 Beredningsorganet kan ingå visstidsavtal som är bindande för landskapet och gäller 

högst till utgången av 2020. 

 De myndigheter varifrån uppgifter och personal har överförts till landskapet ska 

samarbeta med beredningsorganet och vid behov ge handräckning. 

 Det temporära beredningsorganet ska informera invånare i området, användare av 

tjänsterna, kommuner, organisationer och andra sammanslutningar om hur 

beredningen framskrider och vid behov ge dem möjlighet att bli hörda i betydande 

ärenden som bereds. 

 

 

Lagförslag: 

Landskapslag 

Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen 

om ordnande av räddningsväsendet 

 

Sakkunniga: 

Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 266 

Ilkka Turunen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 0295 530 097  

 
 


