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Inledning 
 

Landskapet ansvarar för att invånarnas lagstadgade rättigheter tillgodoses och för att tjäns-

tehelheter samordnas. Det ansvarar för allas lika tillgång till de tjänster som ordnas och för 

övriga åtgärder samt för fastställandet av behov, mängd och kvalitet i fråga om tjänsterna. 

Landskapet ansvarar också för produktionssättet, för styrningen av och tillsynen över pro-

duktionen samt för utövningen av myndigheternas befogenheter. Till dess ansvarsområden 

hör dessutom finansieringen av de uppgifter som omfattas av dess organiseringsansvar. 

Till stöd för beredningen och genomförandet av landskaps- och vårdreformen har en hand-

bok om organiseringsuppgiften tagits fram. Handboken är ett hjälpmedel för landskapets 

organisering av sina uppgifter som anordnare och för organiseringen av förvaltningen. Mål-

sättningen är att klargöra de funktioner och uppgifter som hör samman med organisering-

shelheten och stödja i synnerhet beredningen av de uppgifter som omfattas av landskapens 

organiseringsansvar och identifieringen av de verktyg som behövs när uppgifterna utförs. I 

arbetet med handboken deltog sakkunniga från landskapen och olika ministerier, Institutet 

för hälsa och välfärd, Valvira, Kommunförbundet och Sitra. Enligt den plan som finns när 

denna handbok skrivs, d.v.s. sommaren 2018, ska lagarna om landskaps- och vårdreformen 

behandlas i riksdagen hösten 2018. I så fall träder lagarna i kraft november-december 2018. 

För att stödja beredningen, verkställandet och uppföljningen av de funktioner och uppgifter 

som ingår i landskapets organiseringshelhet har en sammanställning i form av en minnes-

lista utarbetats: Minneslista för organiseringsarbetet i landskapet. 

Minneslista för organiseringsarbetet i landskapet 

 Funktion / Uppgift inledning beredning verkställande 

 Planering och uppföljning    

1 landskapsstrategin, servicestrategin och servicelöftet    

2 bedömning av befolkningens servicebehov och uppfölj-
ning av dess välfärd och hälsa 

   

3 planering och hantering av servicenätet    

4 helheten av tjänster i modellen med flera producenter    

5 kundorienterad integration av tjänsterna och uppföljning 
av den 

   

6 styrning av ekonomin och bedömning av finansieringen    

7 invånarnas delaktighet    

8 främjande av välfärd och hälsa    

9 beredskap     

 Styrning och tillsyn    

10 styrning av tjänsteproduktionen    

11 tillsyn och egenkontroll    

 Upphandling och hantering av tjänster    

12 strategisk upphandling av tjänster    

13 hantering av valfriheten    

14 undersökning av marknaden och dialog med den    

15 avtalsstyrning och uppföljning    

 Utveckling    

16 koordinering av FUI-verksamheten    

 Samarbete    

17 skapande av samarbetsformer och intressebevakning    

18 nätverksledning    

19 frågor som gäller samarbetsområdet    

 Anordnarens organisation    

20 anordnarens kompetens och förmågor    

21 anordnarens organisation    

22 informationshantering och ledning genom information    
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1 Planering och uppföljning 
 

Till landskapets uppgifter som tjänsteanordnare hör att planera hur tjänsterna ska ordnas i 

landskapet. I planeringsarbetet ingår att besluta var tjänsterna ska produceras, det vill säga 

skapa ett servicenät i landskapet. I en servicestrategi fastställs innehållsmässiga mål för 

tillhandahållandet av tjänsterna. Dessutom ska landskapet i egenskap av anordnare mer 

ingående planera hur tjänsterna ska produceras och finansieras. Till landskapets uppgifter 

hör också att följa upp tillhandahållandet av tjänsterna, kunderfarenheterna, verksamhet-

ens verkningsfullhet, ekonomin med avseende på hur resurserna räcker till samt persona-

lens arbetshälsa. 

 

1.1 Landskapsstrategin, servicestrategin och servicelöftet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

I landskapsstrategin fattar landskapsfullmäktige beslut om långsiktiga mål för landskap-

ets verksamhet och ekonomi i fråga om alla uppgifter och tjänster som omfattas av dess 

organiseringsansvar. Landskapsstrategin grundar sig både på en bedömning av läget i land-

skapet vid den tidpunkt då strategin utarbetas och på en bedömning av kommande föränd-

ringar i omvärlden och deras inverkan på fullgörandet av landskapets uppgifter. I strategin 

ska också anges hur genomförandet av strategin utvärderas och följs upp. Landskapsstra-

tegin innehåller riktlinjer om bl.a. följande:  

 främjandet av invånarnas välfärd inom landskapets uppgiftsområde 

 strategiska riktlinjer för ordnandet och produktionen av tjänster 

 målen för tjänsterna i de lagar som gäller landskapets uppgifter 

 utvecklingen av områdena, områdesanvändningen, livsmiljöns kvalitet och områdets 

näringar 

 ägarpolitiken 

 personalpolitiken 

 invånarnas möjligheter att delta och påverka 

Landskapsstrategin samlar de olika tjänsterna och har en utvecklande och prognostiserande 

roll i området. Landskapets strategiska mål styr hela landskapskoncernens verksamhet 

samt de krav som ställs på tjänsteproduktionen (privata bolag, offentliga bolag och affärs-

verk). Landskapet bereder i egenskap av anordnare landskapsstrategin i samverkan med 

personalen, beslutsfattarna och invånarna. Dessutom fungerar den politiska styrningen 

Landskapets landskapsstrategi utgör ett styrinstrument som landskapsfullmäktige använ-
der vid ledning av landskapet. I strategin fattar landskapsfullmäktige beslut om långsiktiga 
mål för landskapets verksamhet och ekonomi. Avsikten är att säkerställa att landskapets 

verksamhet leds som en helhet och att den strategiska och den ekonomiska planeringen i 
landskapet kopplas ihop på ett ändamålsenligt sätt. 
 

Landskapets servicestrategi utarbetas i anslutning till landskapsstrategin och innehåller de 
centrala målen för de social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänstehelheter som omfat-
tas av landskapets organiseringsansvar. 

 
Landskapets servicelöfte är en del av servicestrategin och anger hur landskapet tillhanda-
håller de social- och hälsovårdstjänster samt andra tjänster som omfattas av dess organise-

ringsansvar så att invånarnas behov och åsikter beaktas. 
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samt informationen från de olika tjänsteproducenterna som underlag för strategibered-

ningen. I landskapsstrategin fastställs bl.a. gemensamma mål för främjande av invånarnas 

välfärd i hela landskapet samt mål för välfärden på befolkningsnivå för fullmäktiges man-

datperiod. Ett av målen kan till exempel vara att andelen personer under 18 år som är 

placerade utanför hemmet sjunker. I landskapsstrategin ska dessutom de riksomfattande 

målen beaktas. 

En horisontell utgångspunkt för landskapets verksamhet bör vara att i enlighet med grund-

lagen främja både jämlikheten och jämställdheten mellan könen. Dessa mål bör anges i de 

strategiska dokumenten så att det finns en grund för landskapets insatser för jämlikheten 

och jämställdheten. I landskapen fattas rikligt med beslut som inverkar direkt på invånarnas 

liv. Därför är det viktigt att man vid fastställande av riktlinjer bedömer om de beslut som 

man tänker fatta har olika konsekvenser för män och kvinnor, för personer i olika åldrar, 

för personer med en funktionsnedsättning osv. Om man beaktar jämställdhet och jämlikhet 

vid beslutsfattande blir kvaliteten på besluten bättre och de rätta besluten fattas. Som verk-

tyg i detta arbete används den jämlikhets- och jämställdhetsplanering som föreskrivs i dis-

krimineringslagen och jämställdhetslagen. 

Landskapets arbete för att nå strategins mål genomförs i den operativa verksamheten. För 

landskapsstrategin fastställs mål och strategiska indikatorer med vilka det sektorsövergri-

pande landskapets verksamhet och bl.a. de integrerade tjänsterna kan följas upp. Även 

läget i fråga om de riksomfattande målen och indikatorerna bör följas. 

Landskapsfullmäktige beslutar om en servicestrategi för social- och hälsovården samt 

andra tjänstehelheter. Denna utgör en del av landskapsstrategin och utarbetas för plane-

ringen och ledningen av landskapets ekonomi och verksamhet. I servicestrategin beslutar 

landskapet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård och de övriga tjänste-

helheter som omfattas av dess organiseringsansvar. Servicestrategin ska basera sig på in-

vånarnas behov, men också beakta de ekonomiska ramarna i lagen om landskapens finan-

siering. Servicestrategin innehåller riktlinjer om bl.a. följande:  

 målen i fråga om den minsta mängd tjänster som ska anskaffas från privata tjänste-

producenter inom social- och hälsovården 

 hur stor del av tjänsterna som ska konkurrensutsättas i syfte att utveckla nya lös-

ningar som förbättrar den innovativa verksamheten och kostnadsnyttoeffekten 

Landskapet bereder i egenskap av anordnare av social- och hälsovårdstjänsterna service-

strategin, liksom landskapsstrategin, i samverkan med personalen, beslutsfattarna och kun-

derna. Dessutom används uppgifter som fås av tjänsteproducenterna som underlag vid 

strategiberedningen. 

Landskapets arbete för att nå målen i servicestrategin genomförs i den operativa verksam-

heten. Man följer och mäter uppfyllelsen av de strategiska målen med hjälp av indikatorer 

som landskapet beslutar om. I servicesstrategin ska landskapet bl.a. 

1. besluta om långsiktiga mål för den social- och hälsovård och de övriga tjänste-

helheter som omfattas av dess organiseringsansvar och i samband med detta beakta 

även de riksomfattande målen för social- och hälsovården och de övriga tjänste-

helheterna 

2. besluta om riktlinjer för när valfrihetslagstiftningen ska införas 

3. besluta om riktlinjer för utbudet av direktvalstjänster 

4. fastställa de landskapsspecifika målen och riktlinjerna i fråga om flerproducentmo-

dellen med hänsyn till de riksomfattande målen, exempelvis vilken del av upphand-

lingarna som ska läggas ut på ett innovativt sätt samt i vilken omfattning och i vilka 

tjänster kundsedel och personlig budget ska användas 
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5. besluta om den egna serviceverksamhetens omfattning och roll i tjänsteproduktionen 

6. för de centrala tjänstehelheterna sätta upp mål som gäller integrationen av tjäns-

terna 

7. sätta upp de centrala målen för servicestrukturen och kvaliteten 

8. fastställa de centrala grundprinciperna för det fysiska och det digitala servicenätet 

9. fastställa principerna för kundernas deltagande i arbetet med att utveckla tjänsterna 

10. för social- och hälsovårdstjänsternas del fastställa de centrala riktlinjerna för det ut-

vecklingsarbete som gäller främjandet av välfärd och hälsa 

11. fastställa vilka av de uppgifter som ingår i landskapets uppgiftsområde som land-

skapet självt ska sköta och vilka som ska skötas i samarbete med ett annat landskap 

Landskapsfullmäktige beslutar om ett servicelöfte för de social- och hälsovårdstjänster 

samt övriga tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar. Servicelöftet utgör en del 

av servicestrategin. I servicelöftet beaktas de synpunkter och behov som landskapets invå-

nare har i beredningen och verkställandet av servicestrategin. Servicelöftet är ett nytt ele-

ment i ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Det ger landskapet möjlighet att ge-

nom sina invånares deltagande sätta upp mål som är viktiga för det egna landskapet och 

som kräver ett brett engagemang hos olika aktörer. Ett mål kan till exempel vara att ”land-

skapet lovar arbeta för att invånarnas vardag ska bli lättare och säkrare". Ett mål av denna 

typ ger möjlighet att lyfta arbetet med att främja invånarnas välfärd och hälsa till en nivå 

där servicen beskrivs i form av ett servicelöfte. På detta sätt blir utöver landskapet och dess 

invånare även kommunerna och aktörerna i tredje sektorn engagerade i arbetet. I service-

löftet kan anordnaren också inkludera invånarnas möjlighet att delta, exempelvis så att 

landskapet förutsätter att alla aktörer i tillräcklig mån beaktar kundernas möjlighet att delta. 

Genom servicelöftet bör man dock inte skapa förväntningar utan täckning, och dess innehåll 

bör vara direkt kopplat till målen i landskaps- och servicestrategierna. Löftet bör vara lätt 

att förstå och offentligt framlagt. Uppfyllelsen av löftet bör bedömas tillsammans med land-

skapets invånare och kunderna. Vid bedömningen kan man använda befintliga goda rutiner 

för deltagande, bl.a. insamling av empiriska uppgifter av organisationer och användning av 

verksamheten med erfarenhetsexperter. 

Beredningen av landskapsstrategin, servicestrategin och servicelöftet och uppföljningen av 

hur de genomförts kräver att anordnaren satsar kraftigt på kommunikation och bygger 

upp olika kommunikations- och responskanaler samt responssystem. Landskaps- 

och servicestrategin bör grunda sig på ett verkligt och mätbart servicebehov och inte på 

befintliga servicestrukturer och sätt att producera tjänster. En servicestrategi som är till-

räckligt konkret och innehåller mätbara mål stöder anordnaren och förebygger uppkomsten 

av ett demokratiunderskott. 

Landskapsfullmäktige godkänner före utgången av varje år en budget för landskapet för det 

följande kalenderåret och beaktar då landskapskoncernens ekonomiska ansvar och förplik-

telser. Samtidigt godkänner fullmäktige en ekonomiplan för tre eller flera år. I budgeten 

och ekonomiplanen godkänns målen för landskapets och landskapskoncernens verksam-

het och ekonomi. Målen ska vara i linje med landskapsstrategin. En heltäckande landskaps- 

och servicestrategi ger en god grund för utarbetandet av landskapets budget och verksam-

hetsplan. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (6 §, 35–36 §, 46 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (4 §, 14–16 §, 97 §) 

 diskrimineringslagen (1325/2014) 

 lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 
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Nationellt stöd och exempel på god praxis 

I regeringens spetsprojekt "Kundorienterad service" definieras processen för framtagning 
av ett offentligt servicelöfte, och avsikten är att denna process ska användas i landskap-

ens beredningsarbete. 
 regionreformen.fi, om servicelöftet  
 http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys/julkinen-palvelulupaus (på finska) 

 http://stm.fi/documents/1271139/5908537/Palvelulupaus_tietoisku.pdf/b26939fc-
4daf-4c8c-9271-d424b5568216 (på finska) 

På webbplatsen yhdenvertaisuus.fi finns en lista över handböcker och råd om likabehand-
lingsplanering (på finska): https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu 

 Yhdenvertaisuuslaki-esite 
 Yhdenvertaisuuden arvioinnin työkalu 
 Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeita 

 Jämställdhetslagen 

Kommunförbundets handböcker: 
 Dags för jämställdhet 
 Käytännön keinoja kuntien tasa-arvotyöhön. Tasa-arvolla laatua ja asiakaslähtöi-

syyttä palveluihin 
 Den kommunala beslutsfattarens handbok om jämställdhet  

 

  

https://alueuudistus.fi/palvelulupaus?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys/julkinen-palvelulupaus
http://stm.fi/documents/1271139/5908537/Palvelulupaus_tietoisku.pdf/b26939fc-4daf-4c8c-9271-d424b5568216/Palvelulupaus_tietoisku.pdf.pdf
http://stm.fi/documents/1271139/5908537/Palvelulupaus_tietoisku.pdf/b26939fc-4daf-4c8c-9271-d424b5568216/Palvelulupaus_tietoisku.pdf.pdf
http://yhdenvertaisuus.fi/etusivu
https://stm.fi/sv/publikation?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3748-2
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3321
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2853
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1.2 Bedömning av befolkningens servicebehov samt uppföljning av dess väl-

färd och hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 följa välfärden och hälsan hos befolkningen i området separat för varje befolknings-

grupp, liksom faktorer som har samband med välfärden och hälsan 

 fastställa behovet av tjänster hos invånare, företag och andra intressentgrupper 

 utarbeta en regional välfärdsberättelse 

 stödja kommunerna i uppföljningen av läget i fråga om befolkningens hälsa och väl-

färd 

 rapportera uppgifter 

Vid bedömning av servicebehovet är uppgifter om hälsan och välfärden centrala. Då ska 

man beakta bl.a. skillnaderna mellan könen i fråga om hälsa, sjukfrekvens och servicebe-

hov. Dessutom påverkas servicebehovet bl.a. av åldersstrukturen och olika omständigheter, 

såsom befolkningstäthet, arbetslöshetsgrad och näringslivets struktur. Som underlag för 

bedömningen av servicebehovet kan man använda mängden och typen av tillhandahållna 

tjänster. De uppgifter som behövs vid bedömning av servicebehovet samlas in i kundgräns-

snittet i samarbete med producenter och organisationer. Anordnaren kan beakta in-

samlingen av uppgifter i de avtal som görs upp tillsammans med tjänsteproducenterna och 

inkludera insamlingen i avtalskriterierna för direktvalsproducenterna. Insamlingen av upp-

gifter förutsätter också att man gör noggranna bedömningar och prognoser av hur service-

behovet kommer att förändras. 

Vid uppföljning av välfärden och hälsan samt företagandet och vid fastställande av service-

behoven ska riksomfattande indikatorer användas, till exempel information om eventuella 

problem i välfärden och hälsan och om förändringar i dem. När det är möjligt bör indikato-

rerna utformas så att de kan användas för identifiering av skillnader i välfärd och hälsa 

mellan befolkningsgrupper och mellan landskapets olika områden, exempelvis enligt kön 

och socioekonomisk ställning. Dessutom använder landskapet egna indikatorer och välana-

lyserade data om servicebehovet: till exempel befolkningsuppgifter som grundar sig på geo-

grafiska data, välfärdsindikatorer, information om verkningsfullhet samt klientdata som är 

tillgängliga via det strukturella socialarbetet och åtgärdsförslag för förebyggande av pro-

blem. Med hjälp av ledning genom information och analyserade data erhålls den uppfölj-

ningsinformation som behövs. 

Landskapen ska varje fullmäktigeperiod rapportera läget i fråga om hälsa och välfärd i den 

offentliga välfärdberättelsen samt behandla informationen i landskapsfullmäktige i samband 

Landskapets verksamhet baserar sig på servicebehoven hos dess kunder – landskapets in-

vånare, företag och intressentgrupper. Landskapet bedömer invånarnas behov av olika 
tjänster för att kunna ordna tjänsterna utifrån behoven. Information kommer från olika käl-
lor, och i synnerhet de tjänster som överförs från kommunerna kan vara organiserade, be-

skrivna och dimensionerade på många olika sätt. 
 

Landskapet följer välfärden och hälsan hos befolkningen i sitt område samt faktorer relate-

rade till välfärden och hälsan – enligt befolkningsgrupp och kön. Den regionala välfärdsbe-

rättelsen samlar denna information, stöder användningen av informationen i samband med 

att mål sätts upp och är till hjälp i landskapets strategiska ledningsarbete. Landskapet for-

mulerar vid framtagningen av servicestrategin och servicelöftet mål för främjandet av väl-

färden och hälsan hos befolkningen samt beaktar servicebehovet. Även speciallagstiftningen 

om tjänster ställer krav på tjänsteproduktionens innehåll och omfång. 
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med att verkställandet av landskapsstrategin följs upp. För att genomföra detta inkluderas 

processen för den regionala välfärdsberättelsen i landskapets årsklocka för beslutsfattandet. 

Landskapet stöder kommunerna i uppföljningen av befolkningens hälsa och välfärd. Stödet, 

hur det ska ges och processen för den regionala välfärdsberättelsen planeras tillsammans 

med kommunerna. Landskapet rapporterar uppgifter årligen även till social- och hälsovårds-

ministeriet. Landskapet ska årligen lämna in uppgifter om invånarnas hälsa och välfärd samt 

servicebehov i enlighet med det informationsinnehåll som Institutet för hälsa och välfärd 

tagit fram. 

Landskapet beaktar den information som finns om befolkningens hälsa och välfärd och in-

vånarnas servicebehov samt landskapets behov av information när avtalen med tjänstepro-

ducenterna och avtalen om samarbetsområden upprättas. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (7 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (4 §, 7–9 §, 11 §, 15–17 §, 20 §, 26–

27 §, 30 §) 

 lagen om landskapens finansiering (3 §, 9–12 §)  

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Den första informationen om läget i fråga om hälsa och välfärd och servicebehovet behövs 

när landskapet planerar och upprättar samarbetsavtalet och servicelöftet i samband med 

att landskapet inleder verksamheten. De första åtgärderna ska genomförs utifrån informat-

ion som fanns innan landskapen inledde sin verksamhet. De uppgifter som landskapen be-

höver samlas in som nationellt stöd i anslutning till förändringsprogrammet, och landskapen 

har även rätt att begära uppgifter av de aktörer som ska överföras till dem. 

Information om den verksamhet som omfattas av landskapens organiseringsansvar börjar 

uppkomma år 2020. Landskapet planerar lagringen, insamlingen och behandlingen av de 

uppgifter som behövs även i samarbete med kommunerna. 

Informationsverktyg 

 Välfärdskompassen.fi 

 Terveytemme.fi (på finska) 

 Sotkanet.fi 

Verksamhetsmodeller som stöder utnyttjandet av information i ledningsarbetet 

 Hyvinvointiklinikka (THL) (på finska) 

 TEAviisarin verkkokoulutus (på finska) 

 

  

http://www.hyvinvointikompassi.fi/
http://www.terveytemme.fi/
http://www.sotkanet.fi/
https://www.innokyla.fi/web/malli4011548
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1.3 Planering och hantering av servicenätet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

Anordnaren planerar ett smidigt och kostnadseffektivt servicenät som grundar sig på invå-

narnas servicebehov och på servicestrategin och drar då nytta av mångsidiga digitala tjäns-

ter. Med ett fast servicenät avses ett nätverk av kundserviceställen på ett visst geografiskt 

område. Mobila och ambulerande tjänster kompletterar servicenätet. Det digitala service-

nätet med sina digitala tjänster ersätter, stöder och kompletterar det övriga servicenätet. 

 Vid planering av servicenätet bör man beakta tjänsternas indelning i när-, områdes- 

och landskapstjänster. 

 Den långsiktiga planeringen av servicenätet görs också i samverkan med kommu-

nerna, varvid man kan säkerställa att bl.a. de byggnadsbehov som finns i fråga om 

räddningsverkets och den prehospitala akutsjukvårdens fastigheter beaktas i plan-

läggningen och tomtpolitiken. 

 Fungerande processer skapas tillsammans med Maakuntien tilakeskus Oy för att sä-

kerställa att servicenätets fastigheter är anpassningsbara och renoveras på ett kon-

trollerat sätt.  

En ändamålsenlig struktur på servicenätet säkerställer kundernas jämlikhet samt tillgången 

till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. Planeringen och förverkligandet av servicenätet 

styrs av följande principer: 

1. Kundorientering: Invånarna deltar i planeringen av servicenätet. Servicebehoven till-

godoses vid rätt tidpunkt med ändamålsenliga tjänstehelheter, som använder seg-

mentering av kunderna. Att närtjänsterna tryggas är viktigt för kunderna. 

2. Tjänsternas tillgänglighet: Vid placering av tjänsterna beaktas deras tillgänglighet, 

som påverkas av rutterna för uträttande av ärenden i området, trafikarrangemangen 

samt användningen av elektroniska eller mobila tjänster. 

3. Tjänsterna samlas i sektorsövergripande mångsidiga servicecenter: Samarbetet med 

markanvändningen och trafikplaneringen intensifieras. 

4. Valfriheten och modellen med flera producenter: Valfriheten medför att privata pro-

ducenter av direktvalstjänster blir nya avtalspartner, varvid deras lösningar i fråga 

om placering beaktas vid planering av servicenätet. 

5. Digitaliseringen utvidgas: Utvidgningens inverkan på lokalbehoven och datakommu-

nikationsförbindelserna inom området bedöms. 

6. Optimering av servicenätet och lokalerna: Lokalernas användningsgrad bedöms, 

samanvändning för de olika producenterna skapas. Det bedöms vilka möjligheter 

som finns för samarbete med olika aktörer inom området och även för samarbete 

mellan landskapen, i synnerhet i gränsområdena mellan landskapen. 

I egenskap av anordnare planerar landskapet servicenätet i enlighet med sin service- och 

landskapsstrategi. För detta ändamål behöver anordnaren information om invånarnas ser-

vicebehov och om den nuvarande strukturen på tjänsterna. Analyser görs också med tanke 

på kommande år. Avsikten är också att förutse hur förändringar inverkar på upprätthållandet 

av ett kostnadseffektivt servicenät. 

Servicenätet är en ändamålsenlig struktur enligt vilken tjänsterna tillhandahålls i landskapet. 
Genom planering av servicenätet sörjer man för tillgången till tjänster och tjänsternas till-
gänglighet. Servicenätet består av både fysiska verksamhetsställen och landskapets elektro-

niska tjänster. 
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Dessutom definierar anordnaren tjänsterna i servicenätet genom att bilda olika helheter av 

dem och fördela dem på områdesnivåer, till exempel när-, områdes- och landskapstjänster. 

Närtjänsterna är tjänster som produceras i hemmet eller nära hemmet. Dessa tjänster ka-

raktäriseras av att de är tillgängliga genom olika sätt att förflytta sig på (gå och cykla) och 

av att man sörjer för den tidsmässiga tillgången till tjänsterna. Exempelvis mödra- och 

barnrådgivningsbyråerna hör till närtjänsterna. 

Tjänsterna på områdes- eller regionnivå riktas till ett bredare kundunderlag, och integrat-

ionen av tjänsterna har en central ställning. Dessa tjänster finns till handa i områdescen-

traler och i knutpunkter för goda trafikförbindelser, till exempel i social- och hälsocentraler 

eller centraler för hälsa och välbefinnande. 

Tjänsterna på landskapsnivå eller specialnivå riktas till ett brett befolkningsunderlag. Till 

dessa hör exempelvis sjukhustjänsterna, den prehospitala akutsjukvården och räddnings-

tjänsterna. En del av dessa tjänster ordnas på samarbetsområdesnivå. Det ankommer på 

landskapet att bilda en för kunden fungerande tjänstehelhet av tjänsterna på olika nivåer 

så att samarbetet mellan de olika aktörerna och övergången från en tjänst till en annan 

löper smidigt med hjälp av metoderna inom tjänsteintegrationen. 

Landskapet ansvarar för utvecklingen av servicenätet inom sitt område och kan styra pro-

ducenterna med hjälp av till exempel avtalsvillkor, kriterier och ersättningar. Planeringen 

av tjänsterna på samarbetsområdesnivå omfattas dock inte av de enskilda landskapens 

beslutanderätt. I och med införandet av valfriheten kan även de producenter av direktvals-

tjänster som uppfyller landskapets kriterier själva bestämma var de producerar tjänsterna. 

Nätverket av aktörer som producerar direktvalstjänster kan förändras snabbt, medan ex-

empelvis servicenätet av centraliserade sjukhustjänster förblir relativt stabilt. 

I rollen som anordnare har landskapet en viktig uppgift i att hålla sig uppdaterad om be-

folkningens servicebehov, och det bör ha förmåga att förutse förändringar i dem och beakta 

övriga förändringar i områdets servicenät. Anordnaren ska säkra likvärdiga tjänster för kun-

derna framöver trots utmaningarna i fråga om att förutse förändringar. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (6–9 §, 35 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (4 §, 11 §, 15–16 §, 19 §, 22 §) 

 lagen om ordnande av räddningsväsendet (3 §, 11–12 §, 15 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (41 §, 54 §) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 
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1.4 Helheten av tjänster i modellen med flera producenter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

Landskapet organiserar skötseln av sina uppgifter självt eller avtalar om överföring av or-

ganiseringsansvaret till ett annat landskap. Det landskap som ansvarar för organiseringen 

av uppgifterna svarar för att invånarnas lagstadgade rättigheter tillgodoses och för samord-

ningen av tjänstehelheterna. I fråga om de tjänster som organiseras och andra åtgärder 

ska detta landskap sörja för följande: 

 lika tillgång till tjänsterna 

 fastställandet av behovet, mängden och kvaliteten i fråga om tjänsterna 

 sättet att producera tjänsterna 

 styrningen av och tillsynen över produktionen 

 utövandet av myndigheternas befogenheter 

Organiseringen av landskapets uppgifter kan också samlas hos ett eller flera landskap, om 

det är nödvändigt för att förbättra kvaliteten och tillgången till tjänster, för att främja tryg-

gandet av språkliga rättigheter eller tillräckliga personalresurser och andra resurser eller 

tillräcklig särskild expertis som behövs för den berörda uppgiften, eller om det är nödvändigt 

av någon annan motsvarande och grundad anledning. Landskapet svarar för finansieringen 

av sina uppgifter även om organiseringsansvaret överförs till ett annat landskap eller när 

ett annat landskap enligt lag svarar för skötseln av uppgiften. 

Landskapet beslutar i sin servicestrategi om riktlinjerna för hur tjänsterna ska produceras. 

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

Landskapets verksamhet baserar sig på servicebehoven hos dess kunder – landskapets in-
vånare, företag och intressentgrupper. De tjänster som tillhandahålls kunderna bygger på 

de uppgifter som lagstiftningen ålägger landskapet att sköta och på kundernas behov av att 
tjänsterna är sammankopplade. Landskapets tjänster kan delas upp i tjänstehelheter, som 
baserar sig på substanslagstiftning. Med tjänstehelheterna struktureras landskapets verk-

samhet och planeringen av tjänsteproduktionen. En tjänstehelhet innefattar tjänster som 
grundar sig på en författning eller på flera författningar som har kopplingar till varandra. 
http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut(på finska) 

 
 Tjänster för områdesutvecklingen 
 Tjänster för områdesanvändningen 

 Kollektivtrafiktjänster 
 Tillväxttjänster 

 Invandrartjänster 
 Naturvårdstjänster 
 Tjänster för jordbruks- och livsmedelsproduktionen  

 Tjänster för landsbygdsutvecklingen 
 Räddnings- och säkerhetstjänster 
 Social- och hälsovårdstjänster 

 Vatten- och havsvårdstjänster 
 Vatten- och fiskerihushållningstjänster 
 Miljöhälsovårdstjänster 

 Tjänster för produktion av miljöinformation 
 
Landskapets tjänster kan produceras av offentliga, privata och tredje sektorns aktörer, det 

vill säga landskapen, företag och organisationer. Detta innebär att landskapen har en modell 
med flera producenter. 

http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut#1
http://alueuudistus.fi/tiekartta/maakunnan-palvelut
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kan det på basis av ett avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. När landskapet skaffar 

tjänster av en annan tjänsteproducent kvarstår organiseringsansvaret hos landskapet. 

Tjänsteproducentens ansvar för tjänsterna bestäms enligt lagstiftningen och enligt vad land-

skapet och tjänsteproducenten har avtalat om. Landskapet kan anförtro offentliga förvalt-

ningsuppgifter åt andra än myndigheter endast om det föreskrivs särskilt om det genom 

lag. 

Landskapet säkerställer och övervakar att affärsverk som producerar tjänster som omfattas 

av landskapets organiseringsansvar och sammanslutningar och stiftelser som producerar 

sådana tjänster har tillräckliga professionella, verksamhetsmässiga och ekonomiska förut-

sättningar för att producera tjänsterna. Landskapet ser till att dess förvaltningsstadga och 

avtalen med tjänsteproducenterna innehåller de bestämmelser som behövs för att land-

skapets organiseringsansvar ska bli uppfyllt. Landskapet styr och övervakar den tjänstepro-

duktion som hör till dess organiseringsansvar. Landskapet har trots sekretessbestämmel-

serna rätt att av tjänsteproducenterna få de uppgifter som är nödvändiga för kontroll av 

förutsättningarna för att tjänsterna produceras på behörigt sätt och för att genomföra till-

synen. En landskapsmyndighet har dessutom för kontroll av förutsättningarna för att tjäns-

terna produceras på behörigt sätt och för att genomföra tillsynen rätt att inspektera tjäns-

teproducentens utrymmen och utrustning och då få tillträde till alla andra utrymmen som 

tjänsteproducenten förfogar över än sådana som används för boende av permanent natur. 

Social- och hälsovårdstjänster 

Till landskapets centrala uppgifter i fråga om organiseringen av social- och hälsovårdstjäns-

terna och hanteringen av tjänsteproduktionen hör följande: 

 bestämma behovet av tjänster på befolkningsnivå i landskapet 

 ta fram en servicestrategi och ett servicelöfte som svarar på servicebehovet 

 bestämma sättet att producera tjänster 

 sköta ägarstyrningen av bolagiserad tjänsteproduktion 

 bestämma innehållet i avtalet om ett samarbetsområde och definiera de tjänster som 

samlas i större helheter 

 bestämma det informationsinnehåll som behövs för uppföljningen av tjänsteprodukt-

ionen samt sörja för de informationssystem som är nödvändiga vid uppföljningen 

 bestämma villkor för tjänsteproducenterna 

 sköta frågor som gäller beredskap 

Till landskapets organiseringsansvar hör att samordna kundernas social- och hälsovårds-

tjänster och tillväxttjänsterna och skapa helheter av dem samt att samordna verksamheten 

med kommunens, statens och landskapets övriga tjänster. Landskapet ser till att producen-

terna av olika tjänster samarbetar med varandra så att kunderna har tillgång till samord-

nade tjänster. Det finns fem samarbetsområden för den regionala samordningen och ut-

vecklingen av social- och hälsovården och för samarbetet kring den, och för varje samar-

betsområde ingås ett samarbetsavtal mellan de landskap som hör till området. En del av de 

tjänster och uppgifter som hör till socialvården och hälso- och sjukvården får samlas till 

större helheter till ett eller flera landskap, om det är nödvändigt för att säkerställa tillgången 

till tjänster och tjänsternas kvalitet samt kundernas rättigheter på grund av att uppgifterna 

är krävande eller att de aktualiseras sällan eller på grund av stora kostnader till följd av 

uppgifterna. Landskapet ordnar social- och hälsovårdstjänsterna så att kunden har möjlig-

het att välja tjänsteproducent. 

Landskapet ska identifiera sina kunder och de kundgrupper som behöver tjänster som är 

samordnade på bred basis. Genom att segmentera kunderna enligt deras servicebehov kan 

landskapet planera en fungerande helhet av tjänster för varje kundsegment. I denna helhet 
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fungerar samarbetet mellan tjänsteproducenterna och övergången från en tjänst till en an-

nan på ett ändamålsenligt sätt utan omotiverade dröjsmål eller avbrott. Genom att definiera 

lämpliga tjänstehelheter i samarbete med de olika tjänsteproducenterna kan man säker-

ställa förutsättningarna för integrationen av tjänster. I tjänstehelheterna finns servicekedjor 

med hjälp av vilka det är möjligt att precisera arbetsfördelningen mellan tjänsteproducen-

terna och övergångarna i tjänsterna. När tjänstehelheterna och servicekedjorna definieras 

ska man bedöma vilken slags servicekedja som ger den bästa effekten med tanke på kun-

dens behov. För att stärka hanteringen av helheten kan man sätta upp mål som tjänstepro-

ducenterna ska uppnå och införa incitament som stöder måluppfyllelsen. Målen och incita-

menten kan gälla tjänsternas verkningsfullhet, smidighet eller integrationen av tjänsterna i 

fråga med landskapets övriga tjänsteproduktion.   

Landskapet utarbetar ett program för egenkontroll i fråga om de uppgifter och tjänster som 

omfattas av dess organiseringsansvar. I detta program fastställs: 

 hur tillhandahållandet av social- och hälsovård, tillgången till vård, vårdens kvalitet 

samt klienternas och patienternas jämlikhet säkerställs oberoende av om en tjänst 

produceras av landskapet eller någon annan tjänsteproducent 

 hur tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster, klient- och patientsäker-

heten och kvaliteten i övrigt samt jämlikheten övervakas och upptäckta brister åt-

gärdas 

I sin egen verksamhet håller landskapet ordnandet av social- och hälsovård och produkt-

ionen av tjänster åtskilda. Landskapets affärsverk svarar för landskapets egen tjänstepro-

duktion. Kommuner och samkommuner samt deras dottersammanslutningar och stiftelser 

där de har bestämmande inflytande får inte producera social- och hälsovårdstjänster som 

omfattas av landskapens organiseringsansvar. Som tjänsteproducent kan följande fungera: 

landskapets affärsverk samt aktiebolag och andra bolag, sammanslutningar, föreningar, 

andelslag, stiftelser och självständiga yrkesutövare som producerar social- och hälsovårds-

tjänster för landskapet. Till tjänsteproducenternas skyldigheter hör att i sin verksamhet: 

 iaktta de lagstadgade skyldigheterna i fråga om den offentliga social- och hälsovår-

den 

 iaktta landskapets servicestrategi och servicelöfte 

 tillhandahålla kunden tjänster i enlighet med kundplanen 

 iaktta de tjänstehelheter och servicekedjor som landskapet fastställt samt säkerställa 

integrationen av servicekedjorna och det samarbete med andra tjänsteproducenter 

som en fungerande integration förutsätter 

 lagra klient- och patientuppgifter i landskapets klient- och patientregister med hjälp 

av de riksomfattande informationssystemtjänster som avses i lagen om elektronisk 

behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) 

 till landskapet lämna de uppgifter om tillhandahållna tjänster som fullgörandet av 

landskapets organiseringsansvar förutsätter 

 följa hur de ovannämnda skyldigheterna fullgörs 

En tjänsteproducent som producerar social- och hälsovårdstjänster för landskapet överva-

kar att den egna verksamheten är korrekt liksom även klient- och patientsäkerheten och 

kvaliteten i övrigt. Tjänsteproducenten utarbetar en plan för egenkontroll för att följa över-

vakningen av den egna verksamheten och efterlevnaden av det avtal som ingåtts med land-

skapet. Planen för egenkontroll omfattar alla tjänster som tjänsteproducenten tillhandahål-

ler. Tjänsteproducenten ansvarar för att planen för egenkontroll följs när tjänster produce-

ras. Social- och hälsovårdstjänster får produceras endast av tjänsteproducenter som har 
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registrerats och vars tjänsteenhet har registrerats i det rikstäckande registret över tjänste-

producenter som Valvira och regionförvaltningsverken för. Följande krav ställs på tjänste-

producenten och verksamheten: 

 social- och hälsostjänsterna är av god kvalitet, kundorienterade och säkra samt ut-

förs på behörigt sätt  

 ledningen för verksamheten har sådan expertis som stöder en helhet av vård och 

omsorg av hög kvalitet, samarbete mellan yrkesgrupper samt utveckling av vård- 

och arbetsmetoderna 

 tjänsteproducenten har för tjänsterna utnämnt en ansvarig person som ska leda och 

övervaka att tjänsterna uppfyller de krav som ställs på dem i lagstiftningen under 

hela den tid då tjänsterna produceras 

 tjänsteproducenten har den personal som verksamheten förutsätter, personalmäng-

den är tillräcklig med tanke på klienternas och patienternas antal samt deras behov 

och de förändringar som sker i behovet av tjänster och personalen har sådan behörig 

utbildning som tjänsteproducentens verksamhet kräver och tillräcklig erfarenhet och 

yrkesskicklighet med beaktande av innehållet i de tjänster som produceras och vilka 

klienter och patienter som anlitar tjänsterna 

 de lokaler och den utrustning som används av tjänsteproducenten är tillräckliga och 

ändamålsenliga 

 tjänsteproducenten får inte vara försatt i konkurs och, om producenten är en enskild 

person, ska han eller hon ha fyllt 18 år, producenten får inte ha begränsad rätts-

handlingsförmåga och inte ha meddelats näringsförbud 

 tjänsteproducenten får inte ha utövat bestämmande inflytande i en sammanslutning 

som under de fem senaste åren försatts i konkurs eller vars konkurs under den tiden 

har förfallit på grund av brist på medel 

 tjänsteproducenten har inte skatteskulder eller andra skulder som är föremål för ut-

sökning och som äventyrar tjänsteproducentens tillförlitlighet 

 i tjänsteproducentens tidigare verksamhet har det inte konstaterats allvarliga brister 

i klient- och patientsäkerheten eller i korrigerandet av brister som förekommit och i 

undanröjandet av missförhållanden 

 den som producerar hälsotjänster har en försäkring enligt patientskadelagen 

I landskapets affärsverk finns en social- och hälsocentral och en mun- och tandvårdsenhet. 

Alternativt kan landskapet grunda ett eller flera separata affärsverk för dessa tjänster. Land-

skapet kan besluta att bolagisera en del av sin tjänsteproduktion och till exempel grunda 

inte bara en offentlig social- och hälsocentral utan också en social- och hälsocentral i bo-

lagsform. De offentliga och de privata social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårds-

enheterna har samma utbud av tjänster, och de krav som landskapet ställer ska uppfyllas i 

både offentlig och privata verksamhet. Landskapet godkänner de privata social- och hälso-

centralerna, privata mun- och tandvårdsenheterna och producenterna av kundsedelstjäns-

ter i sitt område. Landskapets förfarande för godkännande tillämpas inte på landskapets 

offentliga social- och hälsocentral och mun- och tandvårdsenhet. 

Trafik- och väghållningsuppgifterna i landskapen 

Uppgifter i alla 18 landskap 

 ingå avtal om ett samarbetsområde för väghållningen med andra landskap 

 godkänna den plan för väghållning och trafik som beretts för landskapet samt det 

väghållningsavtal som ska ingås med Trafikverket 

 avtala för det egna landskapets del om planeringsobjekt för vägprojekt i anslutning 

till avtalet om väghållning 

 leda landskapets trafiksystemplanering och koppla den till landskapets övriga plane-

ring 
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 sköta de övriga trafikuppgifter som anges i landskapslagen (kollektivtrafiken, bidra-

gen för enskilda vägar, mobilitetsstyrningen, skärgårdstrafiken) 

Väghållningsområdenas (max. 9) uppgifter – organiseringen av beställaruppgifterna i fråga 

om väghållningen 

 planera väghållningen och finansieringen 

 bereda planen för väghållningen och trafiken samt väghållningsavtalet 

 planera vägprojekt 

 upphandla planering, underhåll och byggande av landsvägar 

 producera information om landsvägsnätet 

Finansieringen av väghållningen 

 Staten svarar för väghållningen och dess kostnader och Trafikverket är ansvarig 

myndighet. 

 Finansieringen av landskapets väghållningsuppgifter specificeras landskapsvis enligt 

vägnätets och trafikens karaktär och andra omständigheter så att landsvägsnätets 

enhetlighet och skick säkerställs och så att lagens bestämmelser om servicenivå och 

underhållsnivå uppfylls. 

 Trafikverket anvisar finansiering kalkylmässigt till de 18 landskapen och avsätter ut-

ifrån avtalen om väghållning finansiering att användas på respektive väghållnings-

område av landskapen inom detta. 

 Trafikverket reserverar en del av budgetanslaget för väghållning inom bastrafikleds-

hållningen för riksomfattande uppgifter, för temaprogram och för akuta eller oförut-

sedda reparationsbehov. 

Avtalen av väghållning 

 Väghållaren och väghållningsområdet bereder för ordnande av väghållningen ett fy-

raårigt avtal om väghållning. 

 Om den finansiering som finns tillgänglig för skötseln av uppgifterna och om fördel-

ningen av den 

 Om de mål och tillvägagångssätt som gäller väghållningen och ekonomin samt om 

rapporteringen 

 Om behövliga ansvars- och skadeståndsfrågor 

 Avtalsförhandlingar varje höst 

 Mer bindande för det första avtalsåret, i samband med de årliga förhandlingarna 

uppdateras avtalet 

Organiseringen av kollektivtrafiktjänsterna 

Trafikverket har utarbetat en utredning (på finska) om persontrafiken i landskapsreformen 

med avseende på de kollektivtrafikuppgifter som överförs från NTM-centralerna till land-

skapen. I utredningen beaktas det samarbete som behövs med andra myndigheter och 

möjligheten att koppla samman kollektivtrafiken med transporter inom den övriga person-

trafiken. I utredningen rekommenderas följande steg från nivån där det strategiska be-

slutsfattandet och ledningen sker till organiseringen av de operativa uppgifterna: 

1. Persontrafikens ställning och målen för servicenivån fastställs i landskapsstrategin. 

 Det fattas beslut om huruvida landskapet ska ta hand om organiseringen och finan-

sieringen av kollektivtrafiken. 

 I beslutsfattandet beaktar man den nödvändiga integrationen med andra förvalt-

ningssektorer (social- och hälsovården, trafiksystemet, väghållningen) och kommer 

överens om mål för landskapens samarbete.  

2. En plan för genomförandet av strategin utarbetas. 

 Persontrafiken i landskapsstrategin 

 Resurserna i den nuvarande verksamhetsmodellen fördelas på nytt. 

3. Samarbetsförhandlingarna mellan de övriga behöriga myndigheterna och kommunerna 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lts_2017-46_toimintamalleja_henkiloliikenteen_web.pdf
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 En av verksamhetsmodellerna 1–4 som tagits fram för organiseringen av kollektiv-

trafiken (se rapporten) väljs välgrundat som utgångspunkt för det fortsatta arbetet. 

Det fattas beslut om behörighetsområden och om samarbetet mellan de behöriga 

(planering, upphandling, biljett- och betalningssystemet, varumärket osv.). 

4. Man utformar en slutlig verksamhetsmodell, beslutar om mål för servicenivån, utarbe-

tar en verksamhetsplan och en landskapsvis budget samt ett smidigt system för be-

slutsfattande som baserar sig på riktlinjer om servicenivå. 

5. Man kommer överens om uppföljningsmetoder och eventuella samarbetsgrupper. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (6–9 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (9–24 §) 

 lagen om produktion av social- och hälsotjänster (4–13 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (lagutkastet 19.10.2017) 

 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Rapporteringsmodellen för social- och hälsovården, informationspaketen för social- och häl-

sovården (på finska), ger tjänsteanordnarna möjlighet att analysera landskapets tjänster 

som en helhet. Paketen börjar användas senast när landskapen inleder sin verksamhet 

2020, men de används redan före det som verktyg för landskapsberedarna. 

  

http://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
http://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
http://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
http://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit
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1.5 Kundorienterad integration av tjänsterna och uppföljning av den 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 Anordnaren har helhetsansvaret för samordningen av tjänsterna. 

 Integrationen på kundgruppsnivå förverkligas genom att definiera de kundoriente-

rade tjänstehelheterna och servicekedjorna. Målet är att uppnå kostnadseffektivitet 

och verkningsfulla tjänster. 

 De strategiska målen med integrationen av tjänsterna kan uppnås till exempel ge-

nom att fokusera på förebyggande tjänster. 

 Ur kundens synvinkel resulterar integrationen i service vid rätt tidpunkt, och de olika 

metoder som finns i utbudet av tjänster kombineras på rätt sätt till en effektiv helhet. 

 Definitionerna på kundgruppsnivå i servicekedjorna återspeglas i kundplanerna, i 

vilka integrationen av tjänsterna på kundnivå förverkligas. 

 Styrningen av kundrelationerna innebär kundorienterad integration av tjänsterna ge-

nom styrning av kunderna. Anordnaren fastställer ramarna för styrningen av kun-

derna. 

 Med hjälp av uppföljning och mätning av integrationen erhålls information om hur 

samordningen av tjänster har lyckats. Exempel på indikatorer:  

- Omfattande kundförflyttningar inom användningen av tjänster, från lätta tjänster 

till tjänster på basnivå och från tjänster på basnivå till tunga tjänster eller om-

vänt. 

- Förändringar i antalet kunder som använder mycket tjänster. 

Integration innebär att den service kunden får bildar en sammanhängande och flexibel hel-

het där olika tjänster kombineras så att kundens servicebehov uppfylls så kostnadseffektivt, 

högklassigt och effektivt som möjligt. 

Anordnaren har helhetsansvaret för integrationen, det vill säga för samordningen av de 

tjänster som landskapet ordnar. Anordnaren ska samordna tjänsterna även med kommu-

nerna och de övriga landskapens tjänster/producenter i situationer där kunderna använder 

tjänster över landskapsgränserna, till exempel tjänster som koncentrerats till ett samar-

betsområde samt statens andra tjänster. 

Anordnaren har ansvar för de definitioner och beskrivningar av tjänstehelheterna och ser-

vicekedjorna som ska utarbetas och användas som verktyg i integrationsarbetet. Vid defi-

nition av tjänstehelheterna och servicekedjorna samt de roller och det kostnadsansvar som 

de olika aktörerna har i fråga om dessa fastställer anordnaren önskad servicestruktur, sätter 

upp mätbara mål för den, bestämmer arbetsfördelningen mellan producenterna och beslutar 

om remiss- och konsultationsförfarandena. I synnerhet beskrivningarna av tjänstehelhet-

erna bör omfatta inte bara social- och hälsovårdstjänsterna utan också till exempel tillväxt-

tjänsterna och andra kontaktytor med kommunernas och organisationernas verksamhet 

samt med utbildningen. Detta möjliggör analys av tjänsterna på strategisk nivå, främjar 

integrationen och gör det lättare att få en bild av hur tjänsterna hör samman med varandra. 

För analyser behövs information om alla tjänster. 

I egenskap av anordnare har landskapet helhetsansvar för samordningen och integrationen 
av tjänsterna. På kund- och befolkningsgruppsnivå ska landskapet definiera tjänstehelheter 
och servicekedjor som samordnar tjänsterna. Den tjänstehelhet som en enskild kund behö-

ver fastställs i en kundplan som utarbetas utifrån en bedömning av kundens servicebehov. 
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En tjänstehelhet är en helhet av tjänster som riktas till en viss kundgrupp, till exempel barn, 

unga, familjer och företag, och i vilken man beaktar alla offentliga och privata tjänster på 

basnivå, utvidgad basnivå och specialiserad nivå samt gränsytorna mellan dessa och bl.a. 

kommunala tjänster. 

En servicekedja är en vårdkedja från hem till hem för en viss kundgrupp, till exempel höft-

ledspatienter, och den inkluderar alla offentliga och privata tjänster på basnivå, utvidgad 

basnivå och specialiserad nivå. 

Styrningen av kundrelationerna, bl.a. via definitioner av tjänstehelheter och servicekedjor, 

hör till anordnarens uppgifter. Anordnaren skapar ramarna för styrningen av kunderna. Den 

egentliga kundstyrningen utförs av landskapet självt eller dess affärsverk, som dock bör ha 

en oberoende roll med avseende på alla producenter och inte gynna den egna produktionen. 

Detta kräver att anordnaren utför uppföljning och har kompetens i upphandling och kon-

kurrensutsättning. 

På kundnivå sköts samordningen av tjänster genom kundplanen. Anordnaren fastställer för-

farandena i fråga om kundplanen, kundplanens struktur och innehåll samt kontaktytorna 

mellan tjänsterna och producenterna. Målet är att kunden har endast en kundplan, som 

producenten i fråga (affärsverket, en producent av direktvalstjänster, en kundsedelsprodu-

cent, en upphandlad avtalsproducent) kompletterar, uppdaterar och genomför för sin del. 

Både landskapets social- och hälsocentraler och landskapets affärsverk är skyldiga att ut-

arbeta kundplaner i fråga om tjänster som omfattas av deras produktionsansvar. Kundpla-

nens betydelse är stor i fall där kunden har flera olika tjänster och det är uppenbart att det 

finns ett större behov av att samordna dem. I kundplanen anges vilka tjänster kunden 

behöver samt vilket ansvar och vilka skyldigheter som kunden själv, tjänsterna och de som 

producerar dem samt kund-/servicehandledningen och -handledaren har i kundens tjänste-

helhet. Anordnarens uppgift är att sörja för att tjänsteproducenterna utarbetar en kundplan 

när kundens behov och situation samt lagstiftningen kräver det. Anordnaren ska bestämma 

när en kundplan ska utarbetas – i vilka situationer, vilka kriterier som ska vara uppfyllda, 

för vilken kundgrupp e.d. Dessutom ska anordnaren övervaka att tjänsterna tillhandahålls i 

enlighet med kundplanen och att tjänsteproducenterna fullgör sin lagstadgade skyldighet 

när det gäller samordningen av kundens tjänster. 

Tillväxttjänster 

 Landskapet ska sörja för att tillväxttjänsterna och landskapets övriga tjänster sam-

ordnas med varandra så att ändamålsenliga servicekedjor bildas. Även tjänster som 

ordnas av en kommun eller en annan myndighet eller aktör höra till servicekedjan. 

 Landskapen ska se till att de kundgrupper och kunder som behöver tillväxttjänster 

och samordnade tjänster identifieras, att de servicekedjor som dessa behöver defi-

nieras och att de olika producenterna utnyttjar den information som finns om kun-

derna. 

 När landskapet och en aktör som producerar tjänster för landskapet observerar att 

en kund behöver samordnade tjänster, ska landskapet eller aktören se till att kunden 

får de tjänster som omfattas av landskapets och aktörens organiseringsansvar som 

en ändamålsenlig helhet och hänvisas till tjänster som en annan aktör har organise-

ringsansvar för. 

 Det landskap som bär organiseringsansvaret ska dessutom se till att tjänsteprodu-

centerna samarbetar sinsemellan så att kunderna har tillgång till samordnade tjäns-

ter. 

Vid organisering av tjänsterna ska landskapet sörja för integrationen av eventuella social-

tjänster som produceras av landskapets affärsverk eller kundsedelstjänster eller tjänster 
med personlig budget, social- och hälsocentralernas tjänster, FPA:s tjänster, tjänster som 
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hör till landskapets offentliga förvaltningsuppgift samt tjänster som tillhandahålls av produ-

center av tillväxttjänster. Integrationen behövs för att tjänsterna ska bilda en effektiv och 
effektfull servicekedja som sörjer för att den arbetssökande får arbete. 

En effektiv användning av verktygen inom tillväxttjänsterna och anslagen för dem förutsät-
ter att landskapen samordnar de tillväxttjänster som hör till arbets- och näringsministeriets 

förvaltningsområde med andra tjänster för invånarna och företagen, såsom tjänster för fö-
retag och konsumenter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och 
tjänster inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som hänför sig till 

utbildning som leder till en examen och annat utbildningsutbud.  

Samordnade tjänster behöver exempelvis arbetslösa som har en svag ställning på arbets-

marknaden. Bestämmelser om det sektorsövergripande servicebehovet och om samord-

ningen av tillväxttjänsterna med social- och hälsovårdstjänsterna eller de rehabiliterings-

tjänster som omfattas av Folkpensionsanstaltens organiseringsansvar finns i den föreslagna 

lagen om offentlig service för rekrytering och kompetensutveckling. Landskapet ska också 

svara för samordningen av tillväxttjänsterna och social- och hälsovårdstjänsterna med kom-

munernas ungdomstjänster, bildningsväsendets tjänster och andra aktörers tjänster för att 

främja de ungas sysselsättning (Navigatorns verksamhet). Navigatorerna erbjuder person-

liga tjänster med låg tröskel utan tidsbeställning. 

Mat- och naturresurstjänster 

 Landskapen svarar för sin del för att de riksomfattande och landskapsspecifika tjäns-

terna ur kundens synvinkel bildar en logisk och tydlig helhet och att tjänsterna i 

helheten stöder varandra. Kundens erfarenhet av en myndighet som ger service in-

nebär i praktiken att myndigheten är proaktiv, organiserar tjänsterna i större hel-

heter än tidigare (inga splittrade och överlappande tjänster) och har ett utbud av 

tjänster som grundar sig på kundernas faktiska behov. Kunderna kan inte se de 

eventuella fogarna i servicekedjorna, varför myndigheterna bör veta vad de övriga 

myndigheterna gör i samma servicekoncept. 

 En fungerande ledning av tjänsterna kräver att man i landskapet definierar kund-

grupperna. Sådana kundgrupper kan till exempel vara företag (landsbygds- eller 

jordbruksföretagarna, industrin och handeln, hotell- och restaurangbranschen, kon-

sumenterna, veterinärerna och andra personkundgrupper (t.ex. personer som äger 

sällskaps- och hobbydjur). 

 Integrationen av de kundorienterade tjänsterna följs med indikatorer. Läget i fråga 

om hur kundperspektivet beaktas i landskapets tjänster granskas enligt årsklockan, 

som beskriver dialogen mellan staten och landskapen. 

Den av finansministeriet utarbetade strategin för den offentliga förvaltningens kundrelat-

ioner och visionen för kundservicen 2020 samt de strategiska riktlinjerna inom jord- och 

skogsbruksministeriets förvaltningsområde förutsätter att tjänsterna utvecklas, ordnas 

och/eller produceras i landskapen på så sätt att tjänsterna finns tillgängliga enligt kund-

grupper och att de är lätta att finna, begripliga, snabba och smidiga. 

Landskapen ska tillsammans med de övriga förvaltningsmyndigheterna sörja för att det 

finns förutsättningar för en interaktiv tjänsteproduktionskultur. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (7 §) 

 lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (22 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (13 §, 23 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (30–36 §) 
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Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Informationspaket om social- och hälsovårdsreformen 

Informationspaketen för social- och hälsovårdsreformen är uppbyggda så att de ska stödja 

integrationen av tjänsterna. Informationspaketen hjälper anordnaren i det strategiska be-

slutsfattandet och vid allokering av resurser för olika tjänstehelheter. Beslut som fattas på 

basis av informationspaketen kan gälla exempelvis om man i området ska satsa på öppen-

vård, anstaltsvård, förebyggande tjänster eller korrigerande tjänster. Med hjälp av inform-

ationspaketen kan man bedöma vilken struktur på servicesystemet som ger mest nytta med 

tanke på hälsa och välfärd och är fördelaktigast med avseende på hela tjänstehelheten. 

Dessutom är integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna ett viktigt tema i enskilda 

informationspaket, såsom informationspaketet för mentalvårds- och missbrukartjänsterna. 

Informationspaketen är till hjälp i arbetet med att genomföra och följa upp integrationen av 

social- och hälsovårdstjänsterna. (Sitra) 

Förslag från Institutet för hälsa och välfärd om det nationella stödet 

 ett på nationell nivå överenskommet, enhetligt sätt att beskriva de kundorienterade 

tjänstehelheterna och servicekedjorna 

 en nationell digital plattform för arbetet med att utveckla och beskriva serviceked-

jorna och tjänstehelheterna på landskapsnivå samt för landskapens ömsesidiga lä-

rande (uppdaterade Innobyn) 

 en nationell utbildning om modulär utveckling, definition och styrning av serviceked-

jor och tjänstehelheter 

 en nationell lärgemenskap som koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och 

som stöder landskapsberedarna i arbetet med att utveckla, definiera och styra ser-

vicekedjorna och tjänstehelheterna 

 ändringar i lagstiftningen som möjliggör en gemensam kundplan inom social- och 

hälsovården 

 utveckling av informationssystemen: 

- tekniska lösningar som möjliggör en gemensam kundplan 

- systematisk datainsamling (KUVA-arbetsgruppen) för att möjliggöra uppföljning 

av integrationen av tjänster 

De tjänstehelheter som i samband med landskapsberedningen utformats genom service-
design tillsammans med kunderna behandlas på webbplatsen för landskaps- och vårdre-
formen, regionreformen.fi:  

 tjänster som rör jordbruket och livsmedelsproduktionen samt utvecklingen av 

landsbygden (på finska) 
 vatten- och havsvårdstjänster (på finska) 
 tillväxttjänster (på finska) 

 exempel på https://alueuudistus.fi/sv/mat-och-naturresurstjanster 
 exempel på https://alueuudistus.fi/sv/jordbruk-och-livsmedelsekonomi-samt-ut-

veckling-av-landsbygden  

 http://www.mavi.fi/sv/om-oss/Utbetalande-organ/Sidor/default.aspx 

Beskrivningarna av servicevägen (nuläget) och typen av tjänst (eftersträvad framtid) inne-

håller också en bedömning av vilka tjänster som lämpar sig för digital ärendehantering i de 

servicevyer som finns i den nationella servicekanalen, vilken slags centraliserad kundråd-

givning som behövs i tjänsterna och vilken del av tjänsterna som ska tillhandahållas och 

produceras på verksamhetsställen och vilka som sakkunnigtjänster. Tjänstebeskrivningarna 

är utarbetade så att de ska passa direkt in i den nationella servicearkitekturen och service-

kanalen. 

  

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maatalous-+ja+elintarviketuotannon+palvelut+sekä+maaseudun+kehittäminen.pdf/e6ffcb13-47fd-4c2c-92a8-9d5b874b0ff2/Maatalous-+ja+elintarviketuotannon+palvelut+sekä+maaseudun+kehittäminen.pdf.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Maatalous-+ja+elintarviketuotannon+palvelut+sekä+maaseudun+kehittäminen.pdf/e6ffcb13-47fd-4c2c-92a8-9d5b874b0ff2/Maatalous-+ja+elintarviketuotannon+palvelut+sekä+maaseudun+kehittäminen.pdf.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/ELY+Vesien-+ja+merenhoidon+palvelumuotoilu+raportti+v2.pdf/05dae739-f090-4673-af81-a19ffe1e80e5/ELY+Vesien-+ja+merenhoidon+palvelumuotoilu+raportti+v2.pdf.pdf
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4064731/Kasvupalvelut+-+Palvelumuotoilu+-+Palvelukonsepti+-+Loppuraportti.pdf/2af9096f-27ea-4d29-a214-e6937761f344/Kasvupalvelut+-+Palvelumuotoilu+-+Palvelukonsepti+-+Loppuraportti.pdf.pdf
https://alueuudistus.fi/sv/mat-och-naturresurstjanster
https://alueuudistus.fi/sv/jordbruk-och-livsmedelsekonomi-samt-utveckling-av-landsbygden
https://alueuudistus.fi/sv/jordbruk-och-livsmedelsekonomi-samt-utveckling-av-landsbygden
http://www.mavi.fi/sv/om-oss/Utbetalande-organ/Sidor/default.aspx
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1.6 Styrning av ekonomin och bedömning av finansieringens tillräcklighet 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 beakta nuläget i fråga om servicebehoven och särdragen i landskapet och regionen 

samt prognostiseringen vid organiseringen av tjänsterna och utvecklingen av struk-

turerna och processerna 

 allokera den statliga finansieringen med allmän täckning och den särskilda finansie-

ringen för det sektorsövergripande landskapets uppgifter i enlighet med servicebe-

hoven och på ett verkningsfullt sätt samt bedöma finansieringens tillräcklighet 

 i egenskap av anordnare fördela anslagen för tjänsterna och samtidigt fastställa de 

ersättningar som ska betalas till producenterna för dem 

 bereda landskapets budget samt bokslut och månadsrapportering till organen 

 fastställa avtalsersättningarna i anknytning till direktvalstjänsterna och ersättning-

arna till kundsedelsproducenterna 

- samarbeta med ekonomifunktionerna och informationsledningen 

- övervaka, bedöma och utveckla kvalitet, verkningsfullhet och effektivitet 

 göra marknadsanalyser i samarbete även med den aktör som svarar för upphand-

lingen av tjänster 

 ta fram samarbetsområdets gemensamma framställningar om betydande investe-

ringar, t.ex. byggprojekt 

 förhandla med staten om verksamheten och ekonomin 

Anordnarens uppgift är att säkerställa att det i landskapet finns verkningsfulla integrerade 

tjänster som tillgodoser kundernas behov. Anordnaren styr resurserna till tjänsterna via 

budgetberedningen. För att anordnaren ska kunna styra resurserna och bedöma om finan-

sieringen är tillräcklig är det viktigt att det finns information att tillgå om servicebehov, 

särdrag, omständigheter samt nuläge och förväntad utveckling på marknaden i landskapet 

och dess olika områden. För att det ska vara möjlighet att fastställa rätt nivå på ersättning-

arna till producenterna måste anordnaren följa och känna till även tjänsteproduktionens 

kostnadsstrukturer m.m. Tjänsterna ska organiseras på ett kostnadseffektivt sätt genom 

nya förfaranden och så att kostnaderna är transparenta. 

Landskapet bereder budget samt bokslut och månadsrapportering med bestämda intervaller 

och rapporterar det ekonomiska läget, finansieringens tillräcklighet och bl.a. tillgången till 

tjänster och verksamhetsutfallet. Ekonomifunktionerna bereder också nivåerna på kapitat-

ionsersättningen för direktvalstjänsterna i samband med den ekonomiska planeringen. Även 

samarbetsområdets gemensamma framställningar om betydande investeringar, t.ex. i an-

slutning till byggprojekt, hör till de uppgifter som landskapets ekonomifunktioner ska sköta. 

Landskapsförvaltningens olika funktioner, bl.a. ägarstyrningen, ekonomin och ledningen ge-

nom information samt bl.a. produktions-/bolagsstrukturen, ska organiseras så att de stärker 

målet att ekonomin ska vara i balans. I budgetprocessen planeras tjänsterna tillsammans 

med de funktioner som ansvarar för planeringen av dem. Det är mycket viktigt att man i 

I egenskap av anordnare ansvarar landskapet för allokeringen av den statliga finansieringen 
av landskapets tjänster. Landskapets uppgift är att sörja för att finansieringen är tillräcklig, 
lägga upp en budget och övervaka landskapets ekonomi. Vid allokering av finansieringen 

ska landskapet sörja för att tjänsterna kan produceras via landskapet i enlighet med befolk-
ningens servicebehov och på ett verkningsfullt sätt. 
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hela landskapsorganisationen lyckas i ledningsarbetet, sköter samarbetet väl och ökar kost-

nadsmedvetenheten. 

Den statliga finansieringen till landskapen består av finansiering med allmän täckning samt 

behovsbaserad finansiering, det vill säga finansiering som baserar sig på kalkyler. Finansie-

ringen med allmän täckning stöder integrationen och principen om att landskapen är själv-

styrande, eftersom landskapen inom finansieringsramen kan bestämma hur resurserna ska 

fördelas så att de är verkningsfulla. I landskapen, som är sektorsövergripande, är det nöd-

vändigt att finna en balans mellan finansieringen och verksamheten när det gäller de olika 

uppgiftshelheterna. Ur landskapens synvinkel är det viktigt att de mål som satts upp av de 

olika ministerierna och andra nationella aktörer är integrerade och stöder de sektorsöver-

gripande landskapens organiseringsuppgift och därmed även kostnadskontrollen. Även fun-

gerande kontaktytor mellan landskapet och kommunerna, bl.a. när det gäller att främja 

hälsa och välfärd, bidrar till att landskapets finansiering räcker till. Utöver finansiering med 

allmän täckning tilldelas landskapen även särskild finansiering för vissa uppgifter, i synner-

het för uppgifter som har koppling till EU-fonder och -program och uppgifter som gäller 

endast ett geografiskt mycket begränsat område. 

På nationell nivå är ett centralt mål med landskaps- och vårdreformen att kostnadsutveckl-

ingen dämpas betydligt jämfört med nuläget. Under övergångstiden genomförs övergången 

från den nuvarande utgiftsbaserade finansieringen till behovsbaserad finansiering. Även 

därefter hör det i de sektorsövergripande landskapen till anordnarens uppgift att utveckla 

verksamheten, strukturerna och processerna i enlighet med servicebehoven och därmed 

finansieringsgrunderna. För att de riksomfattande och regionala målen ska kunna nås krävs 

att alla landskap strävar efter att kostnaderna inte är högre än vad servicebehoven ger 

anledning till (behovsstandardisering) och att de samtidigt tryggar kvaliteten på tjänsterna 

och kundorienteringen. 

Styrningen av ekonomin och bedömningen av finansieringens tillräcklighet genomförs i 

samarbete med landskapen och staten. Till de metoder som används hör bl.a. årliga för-

handlingar, uppföljningar och rapporteringar samt strategiska mål för landskapens verk-

samhet och ekonomi. Dessutom revideras allokeringsgrunderna inom den statliga finansie-

ringen åtminstone vart fjärde år. 

Utgångspunkten är att anordnaren ska sörja för att landskapets ekonomi är i balans i för-

hållande till finansieringsramen. Det är frågan om en mycket omfattande reform, så i lagen 

ingår åtgärder för att trygga landskapens bärkraft i specialsituationer. Vid likviditetsproblem 

kan staten vid behov bevilja landskapet ett kortfristigt lån, statsborgen eller statsunderstöd 

samt tilläggsfinansiering enligt prövning. Målet är att man vid eventuella problem ska kunna 

ingripa på ett tidigt stadium, bl.a. i förhandlingarna mellan landskapen och staten. I ett 

landskap som drabbats av ekonomiska problem kan man också inleda ett utvärderingsför-

farande, där landskapets situation analyseras på ett övergripande sätt av olika sakkunniga 

aktörer. 

En verkningsfull styrning av ekonomin kräver kompetens i informationsledning och funge-

rande informationssystem på organisationens alla nivåer. Även vid bedömning av finansie-

ringens tillräcklighet är det nödvändigt att man både i landskapen och på nationell nivå 

beaktar kostnaderna för förändringar, till exempel i fråga om informationssystem och har-

monisering av lönerna. 

Lagstiftning 

I finansieringslagen finns bestämmelser om landskapens finansiering med allmän täckning. 

Användningen och allokeringen av denna finansiering kan landskapen själva besluta om. 
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Dessutom får landskapen riktad särskild finansiering. Det finns bestämmelser om anordna-

rens uppgifter i fråga om styrningen av ekonomin och bedömningen av finansieringens till-

räcklighet även i lagen om ordnande av social- och hälsovård och i landskapslagen. 

Det har lagts fram två regeringspropositioner inför riksdagen om lagen om landskapens 

finansiering, RP 15/2017 rd och RP 57/2017 rd. I den senare propositionen kompletteras 

förslaget till finansieringslag i fråga om hur finansieringen av landskapens andra uppgifter 

än social- och hälsovårdsuppgifterna och räddningsväsendets uppgifter ska bestämmas. 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Med början hösten 2017 genomförs en simulering av landskapsekonomin och styrningen av 

den. Simuleringen är till hjälp när ekonomi- och styrprocessen ska utformas i landskapen 

och statsförvaltningen. Den kommer att minska felen och de inexakta uppgifterna i budge-

tarna under de första åren och göra det möjligt att uppskatta övergångskostnaderna på 

landskapsnivå. Dessutom ger simuleringen möjlighet till en mer exakt bedömning av finan-

sieringens tillräcklighet och anpassningsbehoven i varje enskilt landskap och möjlighet att 

säkerställa styrprocessens funktionalitet. Simuleringen främjar också insamlingen av empi-

riska uppgifter om ekonomiska beslut som fattas i det nya systemet och ger information om 

hur bra ekonomi- och styrprocesserna fungerar i fråga om innehåll och tidsplaner. 
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1.7 Invånarnas delaktighet 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 informera om tjänsterna och förändringar i dem 

 ta reda på invånarnas och kundernas åsikter för att få underlag för beslutsfattande 

och planering av tjänsterna 

- ordna invånar- och kundråd samt diskussionsmöten 

- samla in kundrespons 

- stödja invånare, kunder, organisationer och sammanslutningar när de tar egna 

initiativ till att planera ärenden 

- utveckla digitala metoder för att engagera kunderna 

 följa upp hur kundorienteringen i servicekedjorna genomförs 

Delaktighet och en öppen förvaltning ökar transparensen i beslutsfattandet och stärker den 

demokratiska servicekulturen. Anordnaren, det vill säga landskapet, ska bättre och mer 

mångsidigt än tidigare tillgodose medborgarnas behov så att dessa har tillgång till högklas-

sig vård vid rätt tidpunkt oberoende av bostadsort, ålder, kön och livssituation. 

Kundernas möjlighet att påverka sina egna tjänster förbättrar tjänsternas kvalitet och verk-

ningsfullhet. Kundernas förväntningar och behov kan man få reda på genom kontinuerlig 

dialog mellan tjänsteanvändarna och de yrkesverksamma personerna och genom gemen-

samt utvecklingsarbete. Med hjälp av förfaranden som ökar kundsynvinkeln kan man åstad-

komma mångsidig och djup förståelse av behoven och förväntningarna i de olika kundseg-

menten. Dessa uppgifter är till hjälp när anordnaren planerar tjänsterna. Vid definition av 

tjänstehelheterna för kundgrupperna kan anordnaren använda olika involveringssätt, till 

exempel servicedesign. Dessutom bör anordnaren sörja för att tjänstehelheten åstadkom-

mer önskat resultat för kunden. 

Anordnarens uppgift är att informera invånarna om de tjänster som landskapet tillhanda-

håller och om förändringar som sker i dem. Dessutom ska anordnaren informera om eko-

nomin, om olika ärenden som håller på att beredas, om behandlingen av ärenden, om fat-

tade beslut och om beslutens konsekvenser. Målgruppen för informationen är alla invånare 

i landskapet samt tjänsteanvändarna, organisationer och andra sammanslutningar. Land-

skapet ska se till att det finns tillräckligt med information också om de tjänster som det 

ordnar men inte självt producerar. Tillgången till information och möjligheterna att påverka 

kan förbättras avsevärt med hjälp av digitala tjänster. 

En aktiv, begriplig information vid rätt tidpunkt och via flera kanaler skapar förutsättningar 

även för deltagande och inflytande. Det är viktigt att landskapet regelbundet kommunicerar 

och för dialog med invånarna och dem som använder tjänsterna. Anordnaren sörjer för att 

det finns olika forum för deltagande där invånarna och de som använder tjänsterna kan föra 

fram sina synpunkter och påverka. Exempel på dessa är olika invånar- och kundråd samt 

diskussionsmöten. Dessutom är det viktigt att samla in och använda kundrespons i samband 

med planeringen av tjänster. 

Man bör stödja olika aktörer, såsom invånare, kunder, organisationer och sammanslut-

ningar, när de tar egna initiativ till att planera och bereda ärenden. Ett annat exempel på 

Landskapet ska främja invånarnas möjligheter och rätt att påverka och delta i landskapets 
verksamhet. Invånarnas delaktighet ska utgöra en del av landskapets beslutsfattande och 
planering av tjänster. Dessutom ska landskapet främja invånarnas delaktighet i tjänsterna i 

enlighet med aktuell speciallagstiftning. 
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hur invånarna kan engageras är att ge dem möjlighet att delta i planeringen av landskapets 

ekonomi. Till anordnarens uppgifter hör dessutom att ta fram nya digitala metoder för att 

engagera kunderna och ge olika aktörer möjlighet till en innovativ dialog. Anordnaren bör 

också ha ett responssystem som rapporterar hur utvecklingsförslag som baserar sig på 

människors erfarenheter har förmedlats till det politiska beslutsfattandet. 

Anordnaren ska utnyttja de möjligheter som kundernas delaktighet ger, både vid ledning 

av serviceorganisationen och vid utformning av incitament för tjänsteproducenterna. Land-

skapet ska inkludera de skyldigheter som tryggar invånarnas rätt till deltagande även i 

avtalen med tjänsteproducenterna. Till anordnarens uppgifter hör att samla in och analysera 

kvalitetsdata om tjänsteproducenterna och att sörja för kundorienteringen i de tjänster som 

ingår i servicekedjan. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (23 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (35 §) 

Dessutom finns det bestämmelser om invånarnas och klienternas rätt till deltagande i kom-

munallagen (410/2015) och socialvårdslagen (1301/2014). Om deltagandet finns bestäm-

melser också i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) 

och i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992). 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

I nättjänsten Innobyn finns handlingsmodeller för främjandet av kundernas delaktighet. 

Dessa modeller har tagits fram av olika nätverk och kan användas för att involvera olika 

kundgrupper i planeringen av den egna servicen. Det finns också modeller för utveckling av 

servicesystemet och servicestrategierna. 

 handlingsmodeller som främjar kundernas delaktighet (på finska) 

I Innobyn finns också information om publikationer, rapporter och utredningar som rör kun-

dernas delaktighet. 

 publikationer, rapporter och utredningar (på finska) 

Innobyn tillhandahåller också digitala verktyg och tillämpningar för stärkande av kundernas 

delaktighet. 

 verktyg för involvering av kunderna (på finska) 

Andra verktyg för delaktigheten 

 Sotkanets indikatorer för delaktighet (på finska) 

 Metoder för deltagande och påverkan i Tea-viisari (på finska) 

 Sokra-projektet, Institutet för hälsa och välfärd (på finska) 

 Osallisuustesti.fi (på finska) 

 Handböcker som tagits fram i Kommunförbundets projekt Invånarfokus i landskaps- 

och vårdreformen 

I handboken Kuulethan sie minnuu – kokemuksia Siun sotesta ja osallisuudesta suurten 

muutosten ytimessä (endast på finska) redogörs för beredningen av Siun sote, det vill säga 

kommunförbundet för social- och hälsovårdstjänsterna i Norra Karelen, i synnerhet med 

avseende på invånarnas delaktighet och samarbetet mellan de olika aktörerna. Erfarenhet-

erna i detta kommunförbund kan utnyttjas i vård- och landskapsreformen inom olika områ-

den. Handboken innehåller goda exempel på byggande av samarbete och på metoder ge-

nom vilka invånarna kan sporras att delta i arbetet med att ta fram nya tjänster och struk-

turer. 

 Ladda ner handboken på Kommunförbundets webbplats 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/asiakkaiden-osallisuutta-edistavat-toimintamallit-innokylassa
https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/julkaisut-raportit-ja-selvitykset
https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/digitaalisia-tyokaluja-asiakkaiden-osallistamiseen
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=PTHOsaD&y=2016&y=2014&y=2012&y=2010&y=2008&r=KOKOMAA&chartType=pointer&cmp=r
https://www.thl.fi/sokra
https://www.osallisuustesti.fi/
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3244
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I handboken Osallistuva budjetointi kunnissa ja maakunnissa (endast på finska) presenteras 

olika sätt att genomföra deltagande budgetering. Med deltagande budgetering avses bud-

getering genom att förena ekonomi och demokrati. Invånarna tas med för att dryfta och 

även besluta hur ekonomiska resurser ska användas. 

 Ladda ner handboken på Kommunförbundets webbplats 

  

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3356
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1.8 Främjande av välfärd och hälsa 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

1. sektorsövergripande och strategiskt leda arbetet med att främja hälsa och välfärd 

2. ordna och genomföra det stöd som landskapen tillhandahåller kommunerna 

3. organisera uppgifterna inom främjandet av hälsa och välfärd i anslutning till social- 

och hälsovårdstjänsterna 

4. organisera kontaktytstjänsterna 

Målsättningen med uppgifterna inom främjandet av välfärd och hälsa är att minska skillna-

derna i invånarnas välfärd och hälsa, att öka deras välfärd, hälsa och funktionsförmåga, att 

förebygga sjukdomar, olycksfall och utslagning och att stärka den mentala hälsan och del-

aktigheten. Anordnaren ska organisera och tilldela resurser för detta arbete med hjälp av 

följande uppgifter. 

1 Strategisk och sektorsövergripande ledning av främjandet av hälsa och välfärd 

I landskapet kommer man överens om följande frågor och tilldelar tillräckliga resurser för 

dem: 

 strukturen på den strategiska ledningen av främjandet av välfärd och hälsa och hur 

ledningsarbetet ska utföras 

- ledningsgruppens uppgifter och en utsedd ansvarig person 

 förhandsbedömningen av beslutens konsekvenser för de olika befolkningsgrupperna 

så att skillnaderna mellan kvinnor och män beaktas 

- de beslut som ska omfattas av förhandsbedömningen 

- processen för förhandsbedömningen 

 samordningen av det sektorsövergripande främjandet av välfärd och hälsa 

- innehållsområdena och förfarandena för samordningen 

- sammansättningen av landskapets välfärdsgrupp och gruppens uppgifter 

 strukturen för verkställandet av främjandet av välfärd och hälsa inom landskapets 

olika uppgiftsområden 

 förfarandena för arbetet med välfärdsberättelsen 

- ansvariga aktörer och organiseringen av arbetet 

- förfarandena för samarbetet med kommunerna 

 samordningen och genomförandet av det regionala samarbetet 

- innehållsområdena och utseendet av ansvariga aktörer 

- strukturen på det regionala samarbetet och samarbetsförfarandena (till exempel 

en samarbetspool för främjandet av välfärd och hälsa) 

- förfaranden som stöder invånarnas möjligheter till deltagande 

  

Landskapens uppgift är att följa befolkningens välfärd och hälsa och att strategiskt och sek-
torsövergripande leda arbetet med att främja välfärden och hälsan. Landskapet ska också 

utarbeta en regional välfärdsberättelse samt bedöma åtgärdernas effekter på välfärden och 
hälsan hos landskapets befolkning. Det finns skäl att i bedömningen beakta konsekvenserna 
för de olika befolkningsgrupperna inklusive konsekvenserna för mäns och kvinnors välbefin-

nande och hälsa. 
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2 Organisering och genomförande av landskapens stöd till kommunerna 

Landskapets uppgift att organisera expertstödet till kommunerna inom främjandet av väl-

färd, hälsa och säkerhet och det förebyggande rusmedelsarbetet innefattar följande: 

 ta reda på behoven av stöd i samarbete med kommunerna genom att beakta den 

sektorsövergripande synvinkeln och genom att utnyttja den sakkunskap som finns i 

landskapets olika uppgiftsområden och inom social- och hälsovården 

 samordna och besluta om stödet samt anvisa tillräckliga resurser för det  

- till innehållsområdena hör exempelvis levnadsvanor, kultur, säkerhet, hälso-

skydd, en hälsosam boendemiljö och förebyggande rusmedelsarbete 

- för att genomföra koordineringen kan man komma överens om till exempel an-

svariga personer som bildar samarbetspar 

 komma överens om samarbetsförfaranden med kommuner och organisationer, till 

exempel grunda en samarbetspool 

3 Organisering av uppgifterna inom främjandet av hälsa och välfärd i anslutning 

till landskapets tjänster 

 organisera de förebyggande social- och hälsovårdstjänsterna, till exempel rådgiv-

ningarna, skol- och studerandehälsovården, hälsorådgivningen och undersökning-

arna, företagshälsovården, främjandet av de äldres funktionsförmåga och förebyg-

gandet av olycksfall, förebyggandet av marginalisering och utslagning från arbetsli-

vet, främjandet av sysselsättning och den sociala välfärden, tryggandet av en hälso-

sam livsmiljö och boendemiljö  

- dessutom ordna eventuella digitala tjänster som stöder främjandet av välfärd 

och hälsa 

 i servicestrategin och servicelöftet fastställa mål, åtgärder och kvalitetskriterier för 

främjandet av välfärd och hälsa i enlighet med landskapsstrategin 

- hämta uppgifter om befolkningens välfärd och hälsa i den regionala välfärdsbe-

rättelsen och kommunernas välfärdsberättelse 

 inkludera främjandet av välfärd och hälsa i avtalen med tjänsteproducenterna 

- fastställa mål, uppgifter och kvalitetskriterier för främjandet av välfärd och hälsa 

(även i anslutning till servicestrategin och servicelöftet) 

- fastställa incitament som stöder främjandet av välfärd och hälsa 

 stärka kundernas delaktighet 

- vid planering och genomförande av tjänsterna och vid insamling av respons höra 

och involvera tjänsteanvändarna på olika sätt och utnyttja samarbete med orga-

nisationer och invånarverksamhet 

- utnyttja den sakkunskap som finns i organisationer, råd och dylika 

- identifiera olika kundgrupper för att vid behov kunna rikta tjänsterna enligt kund-

grupp och sörja för att alla befolkningsgrupper omfattas av tjänsterna 

4 Organisering av kontaktytstjänsterna 

 tillsammans med samarbetspartner (landskap, kommun, organisationer, tjänstepro-

ducenter osv.) identifiera centrala målgrupper, utsatta grupper och kontaktytstjäns-

ter och komma överens om samarbete och arbetsfördelning till exempel: 

- gemensamma servicekedjor (t.ex. främjande av sysselsättningen, en service-

kedja för idrott, en servicekedja för kultur, stöd vid rökavvänjning) 

- samordning av sektorsövergripande tjänster (t.ex. verksamheten i Navigatorn, 

familjecentralen, samarbetet kring främjande av sysselsättningen) 

- samordning av delaktighets- och frivilligarbetet (t.ex. verksamheten med stöd-

personer, invånarstugor, det uppsökande arbetet, grupper av likställda, fadder-

verksamheten, stödet till kulturen och gemensamma lokaler) 
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 inkludera utvärderingen och uppföljningen av kontaktytstjänsterna i uppföljningen 

av verksamheten och i arbetet med den regionala välfärdsberättelsen 

- fastställa uppföljningsmetoder och -indikatorer 

 ingå avtal med samarbetspartner om tillhandahållandet av kontaktytstjänsterna 

Lagstiftning 

 landskapslagen (6 §, 35 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (8 §, 9 §) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Främjandet av välfärd och hälsa definieras i producenternas avtal och ersättningar: 

 statens och landskapens förhandlingar och samarbetsavtal om organiseringen (uti-

från de riksomfattande målen) 

 landskapens, kommunernas och tjänsteproducenternas offentliga jämförelsedata 

- landskapens och kommunernas andel som fogas till den statliga finansieringen 

(HYTE-koefficienten för främjande av välfärd och hälsa) 

- kommunernas incitament (HYTE-koefficienten, dvs. en tilläggsdel i statsandelen 

för främjande av välfärd och hälsa) 

 i kommunernas verksamhet utvärderas ledningen av välfärden (9 indika-

torer), skötseln av de uppgifter inom den grundläggande utbildningen (10 

indikatorer) och idrottsväsendet (10 indikatorer) som syftar till att främja 

kommuninvånarnas välfärd och hälsa 

- landskapens incitament 

 i landskapens verksamhet utvärderas förebyggandet av folksjukdomar och 

marginalisering, främjandet av funktionsförmågan hos de äldre och före-

byggandet av olycksfall bland dem samt främjandet av den sociala välfär-

den och sysselsättningen 

 

Länkar: 

 

 Maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimeenpano (alueuudistus.fi) 

 Hyvinvointijohtaminen maakunnassa (THL) https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-

ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtami-

nen-maakunnassa  

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen maakunnassa – esimerkkejä (THL) 

 Alueellinen hyvinvointikertomus (THL) https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-

terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-

maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus  

 Ennakkoarviointikäytännöt (THL) 

 Osallisuutta vahvistavat toimintamallit (Innokylä) 

 Terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta (ArtsEqual) 

 Besök i landskapen med temat främjandet av välfärd och hälsa, hösten 2017 

 Nätverket för landskapens beredare av främjandet av välfärd och hälsa 

https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3904388  

  

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3195906/Hyvinvoinnin+ja+terveydenedistämisen+toimeenpano+maakunnissa+23.5.2017.pdf/3d21c7fb-763a-4a4c-b4b2-ffadbfa6035a
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/toimijat/aluetason-toimijat/terveyden-edistaminen-maakunnassa
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/hyvinvointijohtaminen/hyvinvointijohtaminen-maakunnassa/alueellinen-hyvinvointikertomus
https://www.thl.fi/fi/web/terveyden-edistaminen/johtaminen/tyokaluja/ihmisiin-kohdistuvien-vaikutusten-arviointi-iva
https://www.innokyla.fi/web/tyotila1923650/asiakkaiden-osallisuutta-edistavat-toimintamallit-innokylassa
http://www.artsequal.fi/documents/14230/26193/Sote-sektori+suositus/df5a3d5e-aee2-413d-baea-cedce6db2575
file:///C:/1%20stmpnyg/Maakuntien%20järjestäminen/2%20Maakuntien%20järjestämisen%20käsikirja/5%20Versiot/2018%2005%2028%20Ruotsi%20ja%20tarkistukset/Ruotsi%20sv/$%20lägg%20in%20https:/alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros
https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/3904388
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1.9 Beredskap 

 

 

 

 

 

1. Landskapets beredskap 

1.1 Koncernförvaltningens beredskapsåtgärder och beredningen av dem 

 landskapskoncernens interna beredskap i verksamhetsområdena, inrättningarna o.d. 

och samordning av beredskapsåtgärderna 

- koncerndirektivet (landskapslagen 43 §): bestämmelser om bl.a. 

 ordnandet av riskhanteringen 

 landskapskoncernens beredskapsplanering, beredskap och samordning 

av koncernens interna beredskap  

- organiseringen av koncernförvaltningens riskhanterings-, beredskaps- och sä-

kerhetsfunktioner och säkerställande av resurserna 

 hanteringen av störningssituationer. Landskapets ledningssystem och krislednings-

plan 

- verksamhetsmodeller och arrangemang för ledning, kommunikation och läges-

bildsverksamhet samt samordning av dessa i störningssituationer och undan-

tagsförhållanden i landskapskoncernens verksamhet samt i återhämtningsfasen 

efter dessa  

Beredskapen för störningssituationer bör beaktas när landskapets strukturer planeras. 

Ledningens ansvar för och engagemang i ständig utveckling av beredskapen utgör ut-

gångspunkter för en god beredskap. Landskapets ledning ska på alla förvaltningsnivåer 

sörja för och försäkra sig om att tillräckliga resurser tilldelas för beredskapen samt sörja 

för organiseringen, verkställandet, bevakningen och styrningen av beredskapen. I fråga 

om landskapets beredskap är den sektorsövergripande strategiska ledningen och sam-

arbetet centrala. 

I samband med beredningsarbetet i landskapet utarbetas ett koncerndirektiv med be-

stämmelser om koncernens interna beredskapsplanering, om beredskapen och samord-

ningen av den samt om organiseringen av riskhanteringen. Målet är en så väl samordnad 

beredskapsplanering och annan beredskap som möjligt i den sektorsövergripande land-

skapskoncernen så att den blir styrd som en helhet. 

I beredskapsplanen anges bl.a. de olika aktörernas ansvar och roll, personalens intro-

duktion och övningar, material-, lokal- och personresurser, hanteringen av störningssi-

tuationer och arrangemangen kring krisledningen, vilket inkluderar bl.a. larm- och lä-

gesbildsarrangemangen, handlingskort för olika störningssituationer, samt förfarandena 

för bedömning av återhämtningen och situationerna. Det kan rekommenderas att land-

skapen använder den så kallade KUJA-modellen och -verktygen i beredskapsplaneringen 

och beredskapen. KUJA-modellen innehåller verktyg för ledning av beredskapen och 

hanteringen av verksamhetens kontinuitet, för utveckling av driftsäkerheten, för stör-

nings- och krisplanering samt för störningshantering och krisledning. En gemensam 

handlingsmodell främjar samarbetet mellan landskapens verksamhetsområden, med 

kommunerna och mellan landskapen. 

Landskapet ser till att det finns beredskap för kris- och störningssituationer i den egna tjäns-
teproduktionen. Landskapet sörjer för att det finns beredskap också inom den verksamhet 

och de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar och för att beredskapsåtgärderna 
har samordnats inom landskapet och med andra landskap. 
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Senast när landskapet inleder sin verksamhet år 2020 ska det (och till behövliga delar 

dottersammanslutningarna) ha en intern beredskaps- eller ledningsplan för hantering av 

störningssituationer, liksom de operativa arrangemangen enligt planen och de nödvän-

diga bestämmelserna om frågan i förvaltningsstadgan.  

1.2 Beredskap och kontinuitetshantering i landskapets verksamhetsområden och 

i den operativa verksamheten 

 identifiera och prioritera nyckelaktiviteterna och identifiera deras ömsesidiga bero-

ende 

 säkerställa de kritiska aktiviteterna och kontinuitetshanteringen (reservsystem o.d.) 

 materiell beredskap 

 reservera personal samt ordna utbildning och övningar 

 beakta de beredskapsuppgifter som föreskrivs i sektorvis lagstiftning och åtgärder 

som anges i anvisningar 

 sörja för skyldigheten till beredskap i de tjänster som lagts ut på entreprenad och i 

avtalsbaserad tjänsteproduktion samt övervaka beredskapsåtgärderna i dessa till ex-

empel med gemensamma övningar och utbildningar 

 samordna beredskapen i de tjänster som lagts ut på entreprenad och den avtalsba-

serade tjänsteproduktionen med beredskapen i landskapet 

I samband med landskapets beredning utarbetar verksamhetsområdena och inrättning-

arna de riskanalyser och hotbedömningar som behövs samt utifrån dessa beredskaps-

planer. Dessutom sörjer de för de övriga åtgärderna inom kontinuitetshanteringen enligt 

den lagstiftning som gäller verksamhetsområdet i fråga. I beredskapsarbetet och konti-

nuitetshanteringen utnyttjas de ovannämnda verktygen i KUJA-modellen. 

Centralförvaltningen stöder landskapen genom att ta fram modellvillkor för förvaltnings-

beslut och avtalsmodeller för beaktande av beredskapen i tjänsteproduktion. 

2. Landskapets uppgifter i fråga om samordningen av beredskapen inom sitt om-

råde 

 Landskapet fattar beslut om hur det ska sköta de uppgifter som gäller den gemen-

samma beredskapen hos de i området verksamma aktörerna som omfattas av dess 

organiseringsansvar och hur tjänsterna i anknytning till dessa uppgifter ska produ-

ceras i landskapskoncernen. Landskapet sköter beredskapen i samarbete med kom-

munerna och andra aktörer inom sitt område, såsom näringslivet och organisationer. 

 Landskapsfullmäktige stöder genom sitt beslutsfattande den gemensamma bered-

skapen och sörjer för att den är målinriktad. 

 Landskapet sköter den praktiska organiseringen av områdets gemensamma bered-

skap och ser till att det finns tillräckligt med resurser för verksamheten och de sam-

arbetsstrukturer som behövs. 

Enligt 142 § i förslaget till landskapslag ska landskapen ha hand om uppgifter som ank-

nyter till gemensam beredskap för aktörer i sitt område och som syftar till samordning 

av beredskapen. Skötseln av organiseringsuppgifterna i uppgiftshelheten, som innefattar 

regionala sektorsövergripande övningar, riskbedömningar och proaktiv lägesbevakning 

och -bedömning samt annan samverkan, kräver att landskapet beslutar om ansvaret för 

skötseln av uppgifterna, om målen för verksamheten och om tillräckliga resurser. Land-

skapens uppgift är att främja samarbetet i området, att bygga och upprätthålla nätverk 

och verksamhetsmodeller samt att organisera gemensamma aktiviteter. Tidigare har 

regionförvaltningsverken och före dem länsstyrelserna för sin del skött allmänna region-

ala samordningsuppgifter. 
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Vid organisering av uppgiftshelheten är det ändamålsenligt att i landskapskoncernen 

utnyttja kunnandet och expertisen inom alla verksamhetsområden, liksom verksamhets-

modeller och andra former av beredskap. Det behövs till exempel kunnande i att planera 

övningar, lägesbevakning och lägesbildssystem, kunskaper om riskbedömning samt er-

farenhet av nätverkande. 

I nätverkssamarbetet kring områdets gemensamma beredskap har landskapet enligt 

landskapslagen ansvar för att bygga upp och upprätthålla strukturer för samordningen. 

Landskapskoncernens personal, affärsverk, företag och myndigheter hör till nätverken 

för beredskap. 

Med gemensam beredskap och tillhörande samordning avses i lagen: 

 för områdets alla aktörer ett brett, sektorsövergripande nätverkssamarbete som 

samlar aktörerna och sektorerna, liksom organisering av samarbetet 

 behandling av gemensamma frågor som inverkar på beredskapen och som kräver 

beredskap 

 skapande av en helhetsbild av aktörernas beredskap i området 

 Det är inte frågan om regional ledning av beredskapen eller om bestämmande av 

beredskapsåtgärder som andra aktörer har ansvar för. 

Om beredskapsuppgifterna inom kommunikationsministeriet förvaltningsområde 

Landskapet organiserar tillsammans med den behöriga myndigheten eller ministeriet den 

nationella styrningen i följande uppgifter: 

 De uppgifter som landskapet enligt beredskapslagen ska sköta 

 Det ansvar som gäller väghållningen och beredskapen i fråga om den och som väg-

hållaren – i avtalet om väghållning – ska avtala om med tredje part (entreprenör) 

 Uppgifter som gäller vägnätet och där försvarsmaktens behov beaktas – dessa kan 

vara regionala och lokala samt omfatta både väghållningen och infrastrukturens upp-

byggnad 

Inom Kommunikationsministeriets förvaltningsområde bereder man tillsammans med 

landskapen en modell för styrningen på riksomfattande nivå, och i landskapen ska man 

komma överens om verksamhetsmodellerna, hur förfarandena ska skötas och vem som 

ska svara för skötseln av dem i landskapet. Utgångspunkterna (regleringen om bered-

skap) finns i bl.a. kap. 10 (transporter) i beredskapslagen (1552/2011), i lagen om trafik-

system och landsvägar (den reviderade RP 45/2018 överlämnades till riksdagen 

12.4.2018) och i 46 § 8 punkten i räddningslagen (379/2011). 

Lagstiftning 

 landskapslagen (9 §, 43 §, 141 §, 142 §) 

 om sektorsspecifik beredskap finns bestämmelser i speciallagar 

Om sektorsspecifik beredskap och om arbetsfördelningen mellan centralförvaltningen och 

landskapet finns bestämmelser i speciallagar. I Säkerhetsstrategi för samhället (YTS-stra-

tegin 2017, statsrådets principbeslut 2.11.2017) presenteras en riksomfattande modell för 

den övergripande säkerheten enligt vilken säkerhetsaktörer (inkl. förvaltningsområdena 

och landskapen) utifrån en fastställd arbetsfördelning förutser och förbereder sig för kriser 

och hanteringen av dem. YTS-strategin förenhetligar de nationella principerna för bered-

skap och styr förvaltningsområdenas beredskap på centralförvaltnings- och regionförvalt-

ningsnivå. 
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Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Beredningen av landskapets beredskapsuppgifter, landskapskoncernens riskhantering och 

organisationssäkerhet (Alueellisten varautumistehtävien valmisteluryhmän raportti, 

Maakunnan varautumistehtävät ja organisoituminen) http://alueuudistus.fi/tiekartta/val-

mius-ja-varautumistehtavat 

 KUJA-modellen och verktyg (på finska): www.kuntaliitto.fi/kuja 

 Modellexempel från Norra Karelen (på finska) 

 Nationell riskbedömning 

https://intermin.fi/sv/raddningsvasendet/beredskap/nationell-riskbedomning 

 Om beredskapsuppgifterna inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsom-

råde 

regionreformen.fi, mat- och naturresurstjänster  

  

http://alueuudistus.fi/tiekartta/valmius-ja-varautumistehtavat
http://alueuudistus.fi/tiekartta/valmius-ja-varautumistehtavat
http://www.kuntaliitto.fi/kuja
http://www.pohjois-karjala.fi/documents/77723/337562/Alueellisen+varautumisen+yhteensovittamisen+rakenteet+14.5.2018.jpg/465f74f4-784e-a558-664e-144dec9a5399?version=1.0&t=1526472230020
https://intermin.fi/sv/raddningsvasendet/beredskap/nationell-riskbedomning
https://alueuudistus.fi/ruoka-ja-luonnonvarapalvelut?p_p_id=56_INSTANCE_QUNgkIUVIxCV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_QUNgkIUVIxCV_languageId=sv_SE
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2 Styrning och tillsyn 

 

2.1 Styrning av tjänsteproduktionen 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 Besluten om sätten att organisera tjänsterna påverkar vilka modeller som används 

för styrningen av tjänsterna  

 Ansvaret för styrningen av de tjänster som omfattas av organiseringsansvaret 

 Styrningen av den egna tjänsteproduktionen  

 Styrningen av den externa tjänsteproduktionen 

Styrningshelheten är i hög grad kopplad till landskapets beslut om sätten att organisera 

tjänsterna, och därmed kan landskapet använda olika styrningsmodeller för olika producen-

ter. För att fullgöra sina styrningsskyldigheter måste landskapet planera och verkställa en 

sammanhängande helhet som består av olika styrverktyg och aktörer. De centrala styr-

ningssätten i landskaps- och vårdreformen är hybridstyrningssätt, som kombinerar element 

från de traditionella styrmodellerna: avtalsstyrning, interaktionsstyrning, strategisk styr-

ning och ägarstyrning. Anordnarens styrning består dels av styrning av landskapets affärs-

verk och bolag, dels av styrning av företag verksamma på marknaden. Dessutom omfattar 

anordnarens styrning direktvalstjänsterna och andra valfrihetstjänster. I den av landskapet 

planerade styrningshelheten ska man också lämna utrymme för marknadsaktörernas och 

kundernas styrning, eftersom kunderna och konkurrenterna ofta främjar uppkomsten av 

kundorienterade tjänsteinnovationer. 

När landskapet planerar styrningen av tjänsteproduktionen ska det fatta beslut om huruvida 

man utöver hierarkisk styrning ska använda även avtalsstyrning vid styrning av landskapets 

interna tjänsteproduktion, det vill säga producenterna i dess ägo. Styrningen av affärsver-

ken och landskapets bolag genomförs i form av strategisk styrning och ägarstyrning, vilka 

kan anses utgöra hierarkiska styrningssätt. Dessutom ska landskapet besluta om det even-

tuellt ska ta i bruk avtalsstyrning. Styrningen av annan tjänsteproduktion som sker på 

marknaden sköts genom avtalsstyrning, och när det gäller direktvalstjänsterna används 

olika kriterier och specifikationer i avtal. 

I avtalsstyrningen av tjänsteproduktionen bör man också beakta andra frågor än de som 

gäller själva tjänsteproduktionen. Anordnaren bör kunna styra tjänsteproducenterna till ex-

empel så att det i landskapets område uppstår innovationer och nya typer av tjänstepro-

duktion och så att det genom tillräcklig utbildning säkerställs att det finns tillräckligt med 

kompetent personal. Detta förutsätter i sin tur koordinerat samarbete med högskolorna, ett 

samarbete som landskapet styr och som även tjänsteproducenterna bör förbinda sig till. 

Även denna typ av frågor bör beaktas i avtalen med tjänsteproducenterna, till exempel 

genom att kräva att tjänsteproducenterna avsätter en viss andel av sin finansiering för 

denna verksamhet. 

 

Landskapet ansvarar i egenskap av anordnare för styrningen av och tillsynen över alla tjäns-

ter som omfattas av dess organiseringsansvar. Styrningen av landskapets tjänster kan för-
dela sig på landskapets olika nivåer enligt hur landskapet organiseras och ansvar delegeras. 
Anordnaren bedömer styrningshelheten och fastställer tydligt vem som har ansvar för vad i 

fråga om styrningen. 
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Styrning av landskapets egna tjänsteproduktion 

Styrningen av landskapets egen tjänsteproduktion kan delvis jämställas med de finländska 

beställar-producent-modellerna, som man använt i bl.a. Tammerfors, Uleåborg, Tavaste-

hus, Reso och samkommunen HNS. Med utgångspunkt i dessa erfarenheter bör man i Fin-

land stärka ägarstyrningen (Stakes 2008, Sihvonen 2003, Jonsson 2016). Beställar-produ-

cent-modellerna har dessutom gett erfarenheter av intern avtalsstyrning. Landskapets för-

troendevalda, personalen, dottersammanslutningarna och intressesammanslutningarna ska 

sköta koncernledningen och -övervakningen i enlighet med landskapsfullmäktiges ägarpo-

litiska riktlinjer. För affärsverken fastställer landskapsfullmäktige dessutom kriterier som 

dessa ska uppnå, bl.a. operativa och ekonomiska mål. Dessutom beslutar fullmäktige om 

utgifts- och inkomstposter som är bindande för affärsverket. Landskapen styr också affärs-

verken med en förvaltningsstadga, där bl.a. affärsverkets uppgifter anges. Till de centrala 

elementen i ledningssystemet hör också ledningsgruppsarbetet samt belöningssystemen 

och -modellerna. Men landskapets affärsverk har också sina egna direktioner, som styr de-

ras verksamhet. 

Avtalsstyrning är en fungerande lösning i synnerhet i fråga om tjänster som tillhandahålls 

av flera likvärdiga tjänsteproducenter (fungerande marknadskonkurrens) och som två ak-

törer kan ingå avtal om. En förutsättning är också att det i tjänsterna inte finns en konflikt 

mellan strävan efter ekonomisk vinst och den etiska grunden. Modellen med interna avtal 

fungerar väl i tjänster där landskapets egen tjänsteproduktion i fråga om sitt innehåll och 

kvalitetskriterierna kan göras jämförbar med extern tjänsteproduktion. Att ta fram beskriv-

ningar och produktifiera tjänster, vilket hör till vid ingående av avtal, synliggör tjänsternas 

innehåll och kostnader. Ägarstyrning är i allmänhet en tillförlitlig metod för följande typer 

av tjänster: tjänster som är svåra att produktifiera, tjänster som det finns endast ett fåtal 

alternativa producenter för, tjänster som kräver samarbete mellan många aktörer och flex-

ibel verksamhet och tjänster i vilka den etiska värdegrunden har stor betydelse. Anordnaren 

kan ordna den interna styrningen av tjänsteproduktionen genom att kombinera dessa olika 

styrmodeller. 

När man bestämmer hur styrningen av affärsverket ska ordnas kan man utgå från en form 

av resultatstyrning som grundar sig på samarbete och som man lätt kan kombinera med 

element från den interna ägarstyrningen. Avtalen om resultatansvaret inom de olika verk-

samheterna, om ansvaret för hur dessa genomförs och om uppföljningssätten kan ingås 

separat för varje verksamhet, och krav kan ställas på alla avtalsparter. Å andra sidan bör 

man i lednings- och styrsystemet inkludera olika samverkansförfaranden och -strukturer för 

att säkerställa dialogen mellan parterna. I ledningssystemet bör de ansvarsområden som 

fastställts samt belöningar och sanktioner kopplade till dessa inkluderas i direktörsavtalen 

för de direktörer som ansvarar för att avtalet fullgörs. En förutsättning för detta är att land-

skapets ledningssystem sörjer för att det finns tillräckligt med verktyg för fullgörande av 

avtalet. 

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

skaffa dem av en annan tjänsteproducent på basis av ett avtal. Tjänsteproducenten kan 

vara landskapets affärsverk, ett aktiebolag, en sammanslutning, en förening, ett andelslag, 

en stiftelse och en egenföretagare. I landskapets egen verksamhet ska man separera orga-

niseringen av social- och hälsovården från produktionen av tjänster. Landskapets affärsverk 

svarar för produktionen av landskapets egen tjänsteproduktion. Affärsverket utgör en del 

av landskapets organisation, men inom landskapet har det separat verksamhet och eko-
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nomi. Avtalsstyrningen av landskapets egna verksamheter som fungerar på den konkur-

rensutsatta marknaden ska genomföras på samma sätt som styrningen av de privata tjäns-

teproducenterna. Detta betyder att samma krav i fråga om kontakterna, förhandlings- och 

uppföljningsprocessen, rapporteringen samt kvalitets- och självvärderingssystemet ställs 

som på landskapets externa tjänsteproducenter. Dessutom styrs dessa verksamheter också 

genom landskapets ägarstyrning, vars utgångspunkt är att garantera samma konkurrens-

förutsättningar för de egna tjänsteproducenterna som för externa konkurrenter. Dessutom 

ställer man i sin styrning av landskapets egna enheter resultatkrav som är på samma nivå 

som kraven på konkurrenterna. 

Landskapet kan separera styrningen av den egna tjänsteproduktionen och den externa av-

talsstyrningen från varandra, varvid det uppstår två olika styrmekanismer för den egna 

tjänsteproduktionen. Genom detta kan man stärka avskiljandet av anordnaren från land-

skapets egen tjänsteproduktion och dess oberoende i förhållande till denna. För den egna 

tjänsteproduktionen kan landskapet också ta i bruk en styrmekanism bestående av bara en 

kanal, i praktiken genom att kombinera uppgifterna inom anordnarens styrning med upp-

gifterna inom koncernstyrningen. Detta förutsätter en bedömning av innehållet i koncern-

styrningen så att anordnaren i sin styrning kan sörja för att den egna produktionen och de 

övriga tjänsteproducenterna har en jämlik ställning. Det kan också vara motiverat att i 

styrningen av de tjänster som produceras i landskapets interna monopolställning använda 

några av de här beskrivna elementen som sådana. 

Styrning av den externa tjänsteproduktionen 

Den externa tjänsteproduktionen styrs via avtalsstyrning. De externa tjänsteproducenter-

nas styrbehov varierar, varför man med tanke på en effektiv resursanvändning bör välja de 

styrverktyg som lämpar sig bäst för tjänsteproducenten i fråga. Alla producenter behöver 

inte styras lika mycket – avsikten är att styr- och tillsynsåtgärderna riktas särskilt till de 

tjänsteproducenter som behöver eller önskar stöd från landskapet eller andra myndigheter. 

Styrbehovet kan bedömas till exempel med hjälp av de uppgifter som erhållits om kund- 

och patientsäkerheten samt de riskbedömningar som genomförts tillsammans med produ-

centerna (22 § och 23 § i tjänsteproducentlagen). De modeller som baserar sig på avtal har 

utvecklats så att man utöver styrelementen i allt högre grad börjat betona partnerskap och 

gemensamma mål (t.ex. alliansmodellen). I den modell som baserar sig på partnerskap 

förutsätter man att anordnaren förbinder sig till att samarbeta och utveckla verksamheten, 

vilket innebär att även styrelementet finns med. 

Följande faktorer är viktiga för att landskapets styrningshelhet ska vara framgångsrik: styr-

målen är klara och mätbara, styrverktygen är kompatibla och konfliktfria (ansvar, makt och 

resurser är i balans). Andra element som behövs för framgång är en förutsägbar styrning 

samt transparens och jämlikhet i styrningen, liksom möjlighet att utveckla styrsystemet. 

Det nuvarande styrsystemet blir mångsidigare när antalet aktörer som styr systemet och 

styrverktygen ökar i landskapets ekosystem. Planeringen och verkställandet av en funge-

rande styrhelhet förutsätter nytt kunnande i landskapet och bättre informationsunderlag. 

Modeller för styrning av tjänsterna: 

 Styrning av tjänsterna: traditionella sätt att styra tjänsteproduktionen: 

- Normativ styrning, bl.a. villkor i förvaltningsbeslut som är förpliktande för tjäns-

teproducenterna 



38 
 

 

- Informationsbaserad styrning, bl.a. en informationstjänst för valfriheten och fort-

bildning för personalen 

- Resursstyrning, bl.a. affärsverkets budget, modellerna för tjänsteproducenternas 

ersättningar och samarbetsområdets investeringsplan 

- Tillsyn och därtill hörande styrning, bl.a. registreringen av tjänsteproducenterna 

och planerna för egenkontroll 

 Styrning av tjänsterna: hybridstyrningssätt som kombinerar element från den trad-

itionella styrningen: 

- Avtalsstyrning, bl.a. avtalen med tjänsteproducenterna och samarbetsområdets 

avtal (inkl. beskrivningar av tjänsterna, produktifiering)  

- Interaktionsstyrning, bl.a. förhandlingar som anknyter till avtal samt tjänstepro-

ducenternas uppföljnings- och utvecklingsgrupper  

- Strategisk styrning, bl.a. landskapsstrategin, servicestrategin och servicelöftet, 

som är förpliktande  

- Ägarstyrning, bl.a. landskapets koncerndirektiv, förvaltningsstadgan, ägarpoli-

tiska riktlinjer, koncernövervakning samt affärsverkets lednings- och belönings-

modell  

Lagstiftning 

 landskapslagen (8 §, 9 §, 52 §, 53 §, 54 § och 56 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (16 §, 21 §, 24 §, 35 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (33 §) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

 Social- och hälsovårdsministeriets styrningsavdelning 

 Producenter av social- och hälsotjänster 
  

https://stm.fi/oho?p_p_id=56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/palveluntuottajat?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
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2.2 Tillsyn och egenkontroll 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 i landskapets förvaltningsstadga införa bestämmelser som är nödvändiga med tanke 

på organiseringen av och tillsynen över tjänsteproduktionen 

 i avtalen om tjänsteproduktion inkludera bestämmelser som är tillräckliga med tanke 

på tillsynen (bl.a. kräva att producenten har en plan för egenkontroll) 

 utarbeta ett program för egenkontroll för tillsynen över tjänsteproduktionen 

 offentliggöra programmet för egenkontroll 

 utföra tillsyn i samarbete med tillsynsmyndigheterna 

1 Tillsyn över landskapets egen verksamhet på en allmän nivå 

Landskapet ansvarar för skötseln av tillsynsuppgiften och för genomförandet av egenkon-

trollen. Landskapet ska organisera och inkludera tillsynsfrågorna i landskapets organise-

ringsuppgift samt genomföra tillsynen med många olika metoder och genom omfattande 

insamling av uppgifter. Anordnaren ska använda indikatorer och uppföljningsinformation 

som gäller behoven av tjänster och genomförandet av tjänsterna i områdena och som kan 

definieras och samlas in på riksomfattande nivå. Dessutom analyserar anordnaren bl.a. föl-

jande: information som man krävt av tjänsteproducenterna i tillståndsprocessen, verksam-

hetsberättelser och avtal om tjänsteproduktion, respons, anmärkningar, information som 

erhållits om ärenden som tillsynsmyndigheter behandlat och om ärenden som gäller pati-

entskador samt information i social- och patientombudsmännens verksamhetsberättelser. 

Tillsynen ordnas så att de metoder som används och den information som tillsynen ger är 

jämförbara med dem som används i de övriga landskapen. 

I flerproducentmodellen, där landskapets tillsynsskyldighet omfattar många olika producen-

ter, förutsätter egenkontrollen särskild planmässighet samt god kompetens i tillsynsme-

toder och kännedom om tjänsternas innehåll och om den lagstiftning som gäller innehållet. 

Till de centrala metoderna för tillsynen över tjänsteproducenterna hör till exempel förfaran-

dena för godkännande och avtalsförfarandena, liksom den uppföljning och tillsyn som hör 

samman med dessa förfaranden. I avtalen med tjänsteproducenterna kan landskapet inklu-

dera kriterier genom vilka säkerställs att landskapet får den information som behövs i till-

synsuppgiften. Landskapet övervakar också de tjänsteproducenter som dess affärsverk och 

producenter av direktvalstjänster upphandlar tjänster av. 

2 Landskapets program för egenkontroll för tjänsteproduktionen inom social- och 

hälsoväsendet samt räddningsväsendet 

Landskapet har lagstadgad skyldighet (RP 15/2017, lagen om ordnande av social- och häl-

sovård 21 §) att utarbeta ett program för egenkontrollen av de uppgifter och tjänster som 

omfattas av dess organiseringsansvar. Programmet är ett verktyg för den konkreta styr-

ningen av tillsynen. Programmet är till hjälp när man ska identifiera riskerna förknippade 

med verksamheten och eventuella avvikelser i anordnarens eller tjänsteproducenternas till-

syn och när man planerar hur riskerna ska förebyggas och hur man ska gå till väga om 

riskerna eller avvikelserna realiseras. Räddningsväsendets program för egenkontroll utar-

Landskapet övervakar både sin egen verksamhet och tjänsteproduktion som omfattas av 

dess organiseringsansvar, vilken även den nationella tillstånds- och tillsynsmyndigheten för 
sin del följer (Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet samt Livsmedelssäkerhetsverket 
Evira och Landsbygdsverket, fr.o.m. 1.1.2019 Livsmedelsverket). 
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betas av det affärsverk i landskapet som ansvarar för räddningsväsendet (RP 16/2017, la-

gen om ordnande av räddningsväsendet 8 §). I programmet för egenkontroll anger land-

skapet hur tillhandahållandet av räddningsväsendets tjänster samt social- och hälsovårds-

tjänsterna, tillgången till dessa tjänster och deras kvalitet samt klient- och patientsäker-

heten och jämlikheten säkerställs oberoende av vilken aktör som är tjänsteproducent. 

Egenkontroll betyder inte samma sak i landskapet som hos producenter av social- och häl-

sovård. Landskapet övervakar med programmet för egenkontroll både sin egen verksamhet 

och tjänsteproduktionen. Tjänsteproducenterna utarbetar egna planer för egenkontroll. 

Landskapet ska i sin egen tillsyn säkerställa att alla tjänsteproducenter utarbetar en lämplig 

plan för egenkontroll som innehåller en tillräcklig beskrivning av deras tjänsteproduktion 

och att de följer planen. Med hjälp av de arrangemang och åtgärder som ingår i egenkon-

trollen sörjer man för att tjänsterna ordnas och genomförs enligt lagstiftningen. Med hjälp 

av egenkontrollen säkerställs bl.a. kund- och patientsäkerheten och andra kvalitetsfaktorer 

i landskapets verksamhet och i de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar, till-

gången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet, en jämlik behandling av dem som använ-

der tjänsterna liksom förverkligandet av de grundläggande fri- och rättigheterna. 

Genom egenkontrollen säkerställs också integrationen av tjänsterna och landskapets sam-

ordning av tjänsterna med de tjänster som kommunen och staten har ansvar för. I pro-

grammet för egenkontroll anges dessutom hur landskapet sörjer för valfriheten, följer till-

handahållandet av tjänsterna och åtgärdar observerade brister. Vidare beskrivs de metoder 

och indikatorer med vilka landskapet följer befolkningens välfärd och hälsa och hur uppfölj-

ningsuppgifter beaktas när tjänsterna ordnas. 

Landskapet ska i programmet beskriva hur det övervakar att de tjänsteproducenter som 

omfattas av dess organiseringsansvar sköter egenkontrollen. I beskrivningen ska också 

anges hur landskapet undersöker missförhållanden som observerats i producenternas verk-

samhet och hur det ställer krav på åtgärder, hur det använder sin inspektionsrätt och hur 

det drar in ett godkännande och säger upp/upphäver ett avtal. I programmet beskrivs också 

hur man i tillsynen beaktar respons från kunderna och deras anhöriga och närstående samt 

från personalen (t.ex. arbetshälsoenkäter, sjukfrånvaro, personalomsättning). 

Landskapet ska offentliggöra programmet för egenkontroll samt de iakttagelser som gjorts 

vid uppföljningen av programmet och de åtgärder som kommer att vidtas utifrån iakttagel-

serna. Det kan rekommenderas att programmet publiceras på en offentlig webbplats. Pro-

grammet för egenkontroll, som styr tillsynen och egenkontrollen, ska utformas på ett ända-

målsenligt sätt med tanke på landskapets egen verksamhet. I och med detta kommer land-

skapens program för egenkontroll sannolikt att avvika en aning från varandra. Programmet 

ska dock innehålla minst det som anges i lagstiftningen. 

3 Planer för egenkontroll 

Utöver att landskapet ska ha ett program för egenkontroll ska varje tjänsteproducent ha en 

plan för egenkontroll. 

Tjänsteproducenten ska ha det yrkeskunnande, de kunskaper och den erfarenhet som be-

hövs för att bedöma med vilken slags egen styrning och tillsyn man kan säkerställa att 

kvaliteten på verksamheten är god och att författningarna iakttas. Tjänsteproducentens 

plan för egenkontroll är i första hand ett dagligt verktyg för kvaliteten på tjänsterna och för 

utveckling av tjänsterna. 

Därför bör man vid utarbetandet av planen beakta verksamhetsenhetens förhållanden och 

utarbeta den tillsammans med personalen och i mån av möjlighet även med dem som an-

vänder tjänsterna. I planen beskrivs bl.a. de förfaranden som tjänsteproducenten följer och 
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hur dessa övervakas, och den innehåller uppgifter om alla centrala åtgärder genom vilka 

tjänsteproducenten själv övervakar sina verksamhetsenheter, personalens arbete och kva-

liteten på sina tjänster. I planen för egenkontroll ska bestämmelserna i lagstiftningen om 

egenkontroll beaktas, liksom eventuella anvisningar som olika aktörer gett om dokumentets 

innehåll. Strävan med planen för egenkontroll är att säkerställa att tjänsteproducenterna 

följer lagstiftningen, till exempel kontrollerar personalens kompetens i JulkiTerhikki och Jul-

kiSuosikki systematiskt och regelbundet, eller att förvaltningsbesluten i socialvårdstjäns-

terna fattas på behörigt sätt. 

I planen för egenkontroll kommer man överens om hur man förebygger och åtgärdar risker, 

farosituationer och kvalitativa brister som observeras i tjänsteverksamheten och hur man 

säkerställer yrkeskompetensen hos de yrkesutbildade personerna inom hälso- och sjukvår-

den. Ju mer mångsidig och riskfylld tjänsteproducentens verksamhet är, desto mer omfat-

tande och detaljerad ska planen vara. 

4 Myndighetstillsyn 

Till landskapets anordnaransvar hör också olika typer av myndighetstillsyn över olika aktö-

rer och verksamheter. 

Myndighetstillsyn utförs i synnerhet inom miljöhälsovården, som inom SHM:s förvaltnings-

område omfattar övervakningen av hälsoskydds- och tobakslagen och inom JSM:s förvalt-

ningsområde övervakningen av livsmedelssäkerheten samt djurens hälsa och välbefin-

nande.  

Till de centrala tillsynsobjekten i hälsoskyddslagen hör hushålls- och badvattnen samt bo-

endehälsan, som inkluderar bl.a. inomhusluften i skolor och daghem. Även tillsynen och 

främjandet av sundheten i den allmänna livsmiljön hör till landskapets uppgifter enligt häl-

soskyddslagen. Enligt tobakslagen övervakas både försäljningen av tobaksprodukter och 

rökförbuden. Ett tillsynsobjekt som inte hör till miljö- och hälsoskyddet, serveringen av 

alkohol, kommer också att omfattas av landskapets organiseringsansvar. När det gäller to-

baks- och hälsoskyddsövervakningen samt övervakningen av serveringen av alkohol kom-

mer landskapets verksamhet att utvärderas av Statens tillstånds- och tillsynsverk (LUOVA). 

Till landskapens uppgifter inom verksamhetsområdet livsmedelssäkerhet hör tillsyn och 

kontroller av livsmedel, djurs hälsa och välbefinnande, växters sundhet, produktionsinsatser 

inom jordbruket och ekologisk produktion samt vissa till dessa uppgiftsområden hörande 

uppgifter, såsom organisering av veterinärtjänster. Om organiseringen av dessa uppgifter 

finns bestämmelser i EU:s kontrollförordning ((EG) nr 882/2004, reviderad genom (EU) nr 

2017/625), som ålägger medlemsstaterna att planera, styra och säkerställa funktionaliteten 

hos hela tillsynskedjan (Evira, andra centrala myndigheter och landskapen), likaså att ut-

bilda och utföra revisioner av tillsynsmyndigheter samt årligen rapportera till EU hur upp-

gifterna skötts. I Finland ansvarar Evira för skötseln av uppgifterna på nationell nivå och 

landskapen på regional nivå.  

Tillsynen i Finland styrs med en flerårig riksomfattande tillsynsplan för livsmedelskedjan 

(VASU) och med sektorvisa tillsynsplaner som grundar sig på den riksomfattande planen 

(EHO tillsynsprogram för djurens hälsa och välbefinnande (på finska)), som det finns be-

stämmelser om i speciallagar. Utöver Evira utför även EU årligen revisioner av landskapens 

verksamhet. Det finns mer detaljerade uppgifter om landskapens uppgifter och VASU-pro-

cessen (planering, rapportering, utbildning, revisioner, uppföljning) på regionreformen.fi. 

När det gäller hela miljöhälsovården styrs landskapens verksamhet med riksomfattande 

tillsynsprogram, som Luova och Evira upprättar tillsammans och som landskapen utgår från 

när de upprättar sina tillsynsplaner för miljöhälsovården. 

https://www.evira.fi/sv/om-evira/om-oss/verksamhet/tillsyn/planering-och-styrning/nationella-kontrollplanen-for-livsmedelskedjan/
https://www.evira.fi/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/valvonta/suunnitelmat-ja-ohjelmat/ymparistoterveydenhuollon-valvontaohjelma/elainten-terveyden-ja-hyvinvoinnin-valvontaohjelma/
https://alueuudistus.fi/ruoka-ja-luonnonvarapalvelut?p_p_id=56_INSTANCE_QUNgkIUVIxCV&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_QUNgkIUVIxCV_languageId=sv_SE
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Landskapen ska också sköta de uppgifter som hör ihop med helheten av utbetalande organ 

och som gäller medlen från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling, EU:s garantifond 

för jordbruket och de nationella medlen med nära koppling till dessa fonderna. Enligt EU-

författningarna är det det utbetalande organet som har ansvaret för organiseringen av om 

dessa uppgifter (Landsbygdsverket, från och med 1.1.2019 Livsmedelsverket). Landskapen 

utför den substanstillsyn på gårdarna som hör ihop med EU:s jordbruksfond för landsbygds-

utveckling och EU:s garantifond för jordbruket i enlighet med Landsbygdsverkets anvis-

ningar. En förutsättning för utbetalning av odlarstöd till gårdarna är att de kontroller som 

ska utföras på plats sker inom tidsfristerna i EU-lagstiftningen och inom de tidsfrister som 

det utbetalande organet fastställer. Att kontrollerna utförs enligt EU-lagstiftningen är vä-

sentligt även med tanke på risken för finansiella korrigeringar. Det har getts närmare upp-

gifter om kontrollernas innehåll med landskapsreformens vägkarta. Skötseln av uppgifterna 

i anknytning till helheten av utbetalande organ förutsätter att landskapen ingår avtal om 

utbetalande organ. Dessa uppgifter får inte skötas av affärsverket. Landskapens skötsel av 

dessa uppgifter granskas inte bara av Landsbygdsverket utan även av Europeiska kommiss-

ionen, Europeiska revisionsrätten, den attesterande myndigheten och statens revisionsverk. 

En närmare beskrivning av granskningarnas innehåll och kraven i fråga om det utbetalande 

organet finns på Landsbygdsverkets webbplats. 

För tillsynen har landskapet rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få nödvän-

diga uppgifter och utredningar av tjänsteproducenterna. Dessutom har landskapet rätt att 

inspektera tjänsteproducenternas verksamhet och lokaler. Kunden har rätt att få ett miss-

förhållande som han eller hon erfarit i en tjänst som omfattas av valfriheten behandlad av 

landskapet. Landskapet ska behandla ärendet och ge kunden svar inom en rimlig tid, om 

det inte finns grunder för att överföra ärendet till tjänsteproducenten för behandling som 

en anmärkning. 

Anordnaren ska regelbundet analysera uppgifter som samlats in vid skötseln av tillsynsupp-

gifterna. Landskapet ska kontrollera att anmärkningar och reklamationer behandlas på ett 

adekvat och objektivt sätt och att man besvarar anmärkningar utan dröjsmål. 

Tillsynen förutsätter samarbete med den riksomfattande tillstånds- och tillsynsmyndigheten 

(LUOVA, samt Evira och Landsbygdsverket, fr.o.m. 1.1.2019 Livsmedelsverket). Landskapet 

har ansvar för att ärenden som gäller äventyrande av kundsäkerheten och som det inte 

självt kan sköta överförs till tillsynsmyndigheten. Landskapet ansvarar för att statens till-

synsmyndighet är medveten om tillsynsfrågor som äventyrar kundsäkerheten och som man 

inte kan sköta med egenkontrollen och som kan kräva åtgärder också av statens tillsyns-

myndighet. 

Anordnaren ska i samarbete med den riksomfattande centrala myndigheten styra och ut-

bilda sin egen personal och tjänsteproducenterna regelbundet, utföra ad hoc-inspektioner 

samt systematiskt undersöka och behandla anmälningar om missförhållanden, anmärk-

ningar och klagomål som tillsynsmyndigheten överfört och som ska behandlas som anmärk-

ningar. Landskapet ska behandla tillsynsärendena så att den information som behandlingen 

ger kan beaktas i arbetet med att utveckla verksamheten. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (9 §) 

 lagen om ordnande av räddningsväsendet (8 §, 13 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (21 §, kap. 6) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (80 §) 

 

http://www.mavi.fi/sv/om-oss/Utbetalande-organ/maksajavirastovaatimukset/Sidor/kriterier.aspx
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Nationellt stöd och exempel på god praxis 

 Valviras föreskrifter om egenkontroll 
 Preliminära nationella indikatorer 

 Valviras föreskrift om innehållet och upprättandet av planer för egenkontroll inom 
social- och hälsovården 

 Nylands program för egenkontroll  

  

http://www.valvira.fi/web/sv/publikationer-och-foreskrifter/foreskrifter
https://alueuudistus.fi/tietojohtaminen?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
https://www.finlex.fi/data/normit/41771/Foreskrift_om_planen_for_egenkontroll_for_socialservice.pdf
https://www.finlex.fi/data/normit/41771/Foreskrift_om_planen_for_egenkontroll_for_socialservice.pdf
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3 Upphandling och hantering av tjänster 

 

3.1 Strategisk upphandling av tjänster 

 

 

 

 

Uppgifter 

 utvärdera sätten att producera tjänsterna i landskapet och bereda strategiska rikt-

linjer 

 definiera tjänstehelheter och fastställa rollfördelningar i samverkan med de olika pro-

ducenterna 

 sätta upp, följa och utvärdera effektivitets- och resultatmål 

 säkerställa att upphandlingarna genomförs enligt de strategiska målen och enligt in-

formation om servicebehoven 

 utvärdera upphandlingarna bl.a. med avseende på de strategiska prioriteringarna och 

kostnadseffektiviteten 

 utveckla nya innovativa marknader och ingå avtal med utvecklingspartner 

Landskapens grundläggande uppgift blir att organisera tjänster för invånarna. Uppgifterna 

inom den strategiska upphandlingen utgör med tanke på skötseln av landskapets organise-

ringsuppgifter kärnan i verksamheten och en del av genomförandet av landskapets strategi. 

Landskapet ger i landskaps- och servicestrategin riktlinjer för hur tjänsterna ska produceras. 

För att kunna besluta om de strategiska riktlinjerna behöver landskapet ha en uppfattning 

om marknadssituationen i området, om styrkorna i den egna tjänsteproduktionen samt in-

formation om kostnaderna för och kvaliteten på de olika produktionssätten. Dessutom bör 

man beakta bl.a. kundernas servicebehov, möjligheterna att använda samordnade upp-

handlingar eller anknutna enheter samt möjligheterna att ordna vissa tjänster i samarbete 

med andra. Landskapet måste kunna bedöma på vilka sätt tjänsterna kan ordnas mest 

kostnadseffektivt. Det vill säga ska landskapet producera tjänsterna självt eller upphandla 

dem på den externa marknaden med kundsedlar och personliga budgetar, eller välja partner 

genom andra upphandlingssätt. 

Till uppgifterna inom den strategiska planeringen av upphandlingar hör att definiera tjäns-

tehelheterna och precisera den egna tjänsteproduktionens och de externa tjänsteproducen-

ternas roll i tjänsteproduktionen. Vid definition av tjänstehelheterna bör man dra nytta av 

de olika producenternas och kundernas uppfattningar. Genom dialog och marknadsunder-

sökningar kan man få information som behövs vid val av produktionssätt, information om 

förutsättningarna för en lyckad integration av tjänsterna och information om nya lösnings-

modeller för tjänsteproduktionen. 

Helhetsplaneringen av upphandlingarna ingår i landskapets årliga cykel för ekonomi- och 

verksamhetsplaneringen. Anordnaren bör granska upphandlingsavtal som löper ut och då 

förutse och identifiera behov av att utveckla verksamheten med anledning av förändringar 

i verksamhetsmiljön och servicebehoven. Detta medför också att de innovativa upphand-

lingarna blir en fast och naturlig del av planeringen av landskapets verksamhet. 

En uppgift inom den strategiska upphandlingen är att bedöma upphandlingarna som helhet 

utifrån landskapets strategiska prioriteringar och helhetsintresse och att utveckla upphand-

Landskapet beslutar i sin strategi hur tjänsterna ska produceras och bedömer samtidigt upp-
handlingarna som helhet med avseende på landskapets intresse. Landskapet tar fram nya 

innovationer tillsammans med andra och utvecklar därigenom marknaden i sitt område. 
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lingsverksamheten bl.a. genom att sörja för upphandlingskompetensen. I centrum står eko-

nomisk effektivitet samt upphandlingarnas verkningsfullhet och betydelse för utvecklingen 

av landskapets verksamhet. Strategisk upphandling innebär planering, verkställande, be-

dömning och kontroll av beslut som gäller upphandlingar i syfte att säkerställa att upphand-

lingarna främjar uppnåendet av organisationens strategiska mål (Carr & Smeltzer 1997, 

201) och resultatmål. Det råder ett starkt samband mellan å ena sidan anordnarens strate-

giska upphandling av tjänster och å andra sidan informationen om servicebehov, plane-

ringen och hanteringen av servicenätet och de tillgängliga resurserna. Vid planering av hur 

tjänsterna ska organiseras är det viktigt att beakta hela produktionskedjan och även planera 

mätningen av servicenivån och kundnöjdheten. 

Anordnaren ska bereda även andra strategiska mål och riktlinjer för upphandlingarna. Utö-

ver riktlinjer och mål som hänför sig till ledning och styrning av upphandlingarna kan man 

i landskapsstrategin även fastställa principer för landskapets allmänna upphandlingar. Till 

exempel i ANM:s projekt Tulosperusteisen tulospalkkiokriteeristö ja hankinta (Owal Group 

Oy 8.11.2017) identifierades strategiska principer för upphandlingar av tillväxttjänster. 

Vid upphandlingar kan etiska villkor ställas, exempelvis ett villkor om att jämställdhet mel-

lan könen eller jämlikhet ska främjas. 

1. Anordnaren köper samhälleliga resultat och effekter, inte åtgärder eller prestationer. 

De resultatbaserade upphandlingarna kommer att utgöra en central komponent i or-

ganiseringen och upphandlingen av tillväxttjänster. Andelen fasta prestationsavgifter 

blir högre om köparen slår fast en större del av tjänstens innehåll, medan man kan 

lägga mer vikt vid resultatet om man ger tjänsteproducenterna mer rörelsefrihet. 

2. Planeringen av upphandlingshelheten är viktigare än genomförandet av anbudsför-

farandet. Köpprocessen bör betraktas som en helhet som börjar med planering av 

upphandlingen och slutar med hantering av avtalsförhållandena. Upphandlingen är 

bara en del av denna process. 

3. En förutsättning för en fungerande resultatbaserad köpprocess är att målen för de 

olika tjänsterna är tydliga. För att man ska kunna definiera den prestation som upp-

handlas krävs det att målsättningen är tydlig. Tjänsterna, som är av varierande slag 

och upphandlas för olika mål, bildar en helhet, men en enda tjänst kan inte svara på 

alla utmaningar i fråga om sysselsättningen eller inledande av företagsverksamhet. 

4. Kundstyrningen bör vara i linje med upphandlingsmålen. För att de resultatbaserade 

tjänster som upphandlas ska fungera bör säkerställandet av kundstyrningen utgöra 

en central aspekt i ledningsarbetet.  

5. Avtalen utvidgas. Tillräckligt flexibla, men också tillräckligt långvariga avtal skapar 

bättre förutsättningar för att kunderna ska få arbete och för nya typer av tjänster. 

6. Marknadsdialog bör vara en systematisk arbetsform hos anordnarna. Dialogen får 

inte vara ad hoc-baserad, och den bör föras både i landskapen och på riksomfattande 

nivå. Dialogen med marknaden bör föras både på en bredare basis innan enskilda 

upphandlingar börjar planeras och i samband med enskilda upphandlingar. 

7. I upphandlingarna ska kvaliteten på tjänsten betonas. Upphandlarna bör i mån av 

möjlighet fastställa priset på tjänsterna utifrån en marknadsdialog. Om priset ges 

stor vikt leder det till utmaningar i tjänsteproduktionen och till dålig effektivitet. 

Resultatbaserad upphandling 

I sin upphandlingsstrategi kan landskapet välja en upphandlingsmodell som baserar sig på 

resultat eller på verkningsfullhet exempelvis för upphandling av vissa specifika tjänster. 

Resultatbaserad upphandling ger anordnaren ett verktyg för framgångsrik hantering av ob-

serverade problem. I denna modell fastställer anordnaren målet för upphandlingen, inte hur 

arbetet ska utföras. Målet är en förändring som man önskar uppnå genom tjänsterna, till 



46 
 

 

exempel förebyggande av att äldre personers funktionsförmåga försämras. Den som bestäl-

ler tjänsterna ska också fastställa indikatorer som bäst beskriver målen, även i samarbete 

med tjänsteproducenterna. I modellen har producenterna frihet att definiera tjänster och 

åtgärder genom vilka de effektivt kan uppnå resultatet. Tjänsteleverantörerna föreslår me-

toder som de anser vara mest effektiva med tanke på målen. 

Till den resultatbaserade upphandlingen hör gemensamma mål och kunskap om nuläget. 

Andra viktiga frågor är partnerskap, gemensam planering, skapande och ledning av ett 

tjänsteproducerande nät, kommuninvånarnas och medborgarnas deltagande samt kundori-

entering i fråga om tjänsterna. 

Producenterna belönas för prestationsförmåga och resultat. En mer resultatbaserad upp-

handling ger möjlighet att belöna de aktörer som uppnår bättre kundresultat. Vid planering 

av upphandlingarna och tillhandahållandet av tjänsterna bör upphandlarna aktivt lägga vikt 

vid att de aktörer som varit framgångsrikare får nytta av sina goda resultat, till exempel i 

form av en marknadsandel relaterad till tjänsten eller något motsvarande. 

Upphandlingarna av tjänster genomförs ofta prestationsbaserat, vilket betyder att man inte 

uppnår verkningsfullhet i dem. De detaljerade beskrivningar och kvalitetskriterier som 

tjänstebeställaren gör upp överensstämmer inte nödvändigtvis med kundernas varierande 

servicebehov och möjliggör inte överväganden i tjänsteproduktionen. (Tirronen & Rannisto 

2016, Sitra/vaikuttavuusinvestoiminen) 

Innovativa upphandlingar och utvecklingspartnerskap  

I landskapsstrategin ska landskapet slå fast vilken andel av dess upphandlingar som ska 
genomföras i form av innovativa upphandlingar. Med innovativ upphandling avses upphand-
ling av en ny eller betydligt förbättrad produkt eller tjänst (eller tjänstehelhet) i syfte att 

förbättra de offentliga tjänsternas produktivitet, kvalitet, hållbarhet och/eller verkningsfull-
het. Det huvudsakliga målet med en innovativ upphandling är att producera lösningar för 
en effektivare och mer verkningsfull skötsel av de offentliga uppgifterna och tjänsterna. 

Samtidigt ger dessa upphandlingar företagen möjligheter att ta fram nya produkter och 
lösningar och därigenom utveckla sin affärsverksamhet. Ur landskapets synvinkel kräver de 
innovativa offentliga upphandlingarna god kompetens i upphandling och kompetens av nytt 

slag. Resurser behövs också för administrering och förnyelse av avtalen med tjänsteprodu-
centerna, för förhandlingar om nya avtal och för utarbetande och uppföljning av dem. 
 

De innovativa upphandlingarna ger landskapet möjlighet att dra nytta av upphandlingsverk-

samheten vid utveckling av sin egen verksamhet. Detta förutsätter att landskapet identifi-

erar de centrala utvecklingsbehoven i den egna verksamheten, i kundernas behov eller i de 

tjänstehelheter som landskapet organiserar – behov som landskapet kan försöka lösa ge-

nom att med en öppen dialog inleda en utvecklingsprocess med företagen, med tredje sek-

torn och eventuell med kunderna. Landskapet kan också innan det egentliga upphandlings-

beslutet fattas starta ett pilotprojekt i sin verksamhet för att finna nya lösningar. På så vis 

kan man säkerställa att lösningen är lämplig med tanke på landskapets och kundernas be-

hov. Beroende på marknadens mognad kan man starta olika upphandlingsprocesser som 

möjliggör produktutveckling, till exempel förkommersiell upphandling eller innovationspart-

nerskap. 

Landskapet bör sträva efter att upphandlingarna främjar innovationer genom att använda 

villkor som grundar sig på resultat och verkningsfullhet och genom att använda aktiv dialog 

med de olika tjänsteproducenterna. Det vore bra om landskapet i god tid skulle informera 

företagen om kommande planer för tjänsteproduktionen och om kommande servicebehov 

så att dessa har bättre förutsättningar att svara på landskapets behov. 
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Uppsättande av mål som rör verkningsfullhet och resultat 

När mål som rör verkningsfullhet och resultat sätts upp behövs information om användarnas 

behov och marknadens karaktär samt överenskommelser om fördelningen av risker och om 

olika kvalitetskriterier. Det är viktigt att de mål som man sätter upp rörande resultat eller 

verkningsfullhet kan följas och att man väljer indikatorer som är användbara för mätning 

av om målen nås. Målen borde också kunna härledas från landskapets strategiska mål. Det 

finns olika typer av modeller för incitament och arvoden, och de modeller för vinstdelning 

och innehållning av arvode som hänför sig till de förstnämnda modellerna måste planeras 

omsorgsfullt. Man kan betala för en tjänst först när resultatet eller ett delmål nåtts eller 

betala ett prestationsbaserat grundpris som man förenar med resultatbonus och sanktioner. 

(Tirronen & Rannisto 2016, Sitra/vaikuttavuusinvestoiminen) 

 Tirronen & Rannisto: Tulosperusteinen hankinta Suomessa 

 Pyykkönen: Vaikuttavuuden hankinta (Sitra) 

Lagstiftning 

 lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 

 lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter 

och posttjänster (1398/2016) 

 lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011) 

 lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 

 lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående 

arbetskraft (1233/2006) 

 lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013) 

 mervärdesskattelagen (1501/1993) 

 upphandlingslagen (2 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (14–15 §) 

Utöver dessa ska landskapet vid upphandling av en social- och hälsovårdstjänst beakta den 

lagstiftning som gäller tjänsten i fråga (se upphandlingslagen 108 § och motiveringarna till 

den). Dessutom finns det i en rad andra så kallade substanslagar föreskrifter som ska be-

aktas vid upphandlingar – det kan gälla t.ex. definition av upphandlingsobjektet, prissätt-

ning, ansvar eller andra aspekter. 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Samhälleliga investeringar  

Modellen med sociala obligationer, SIB (Social impact bond), det vill säga ett resultatbase-

rate finansieringsavtal, är en verksamhetsmodell enligt vilken verksamhet som möjliggörs 

genom privat kapital resulterar i ekonomiska besparingar för den offentliga sektorn, förut-

satt att verksamheten är framgångsrik. I de samhälleliga investeringarna kan anordnaren 

inneha rollen som beställare tillsammans med kommunerna, och målsättningen med dem 

är att åstadkomma förebyggande tjänster. I SIB-avtalen grundar sig återbetalningen av 

kapitalet och avkastningen på kapitalet på verksamhetens resultat och de ekonomiska be-

sparingar som verksamheten medför. Investeraren står för hela den ekonomiska risken 

förknippad med projektet och den offentliga sektorn betalar endast för resultaten. 

(Sitra/vaikuttavuusinvestoiminen) 

 SIB-guide för den offentliga sektorn (Sitra; på finska) 

Innobyns innovativa offentliga upphandlingar 

Den öppna innovationsplattformen Innobyn erbjuder en digital miljö och ett informations-

paket för planering och beredning av offentliga upphandlingar och för samarbetet under 

http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201612192859
https://www.sitra.fi/julkaisut/vaikuttavuuden-hankinta/
https://www.sitra.fi/julkaisut/sib-opas-julkiselle-sektorille/
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avtalsperioden. I miljön finns information om planering av upphandlingar, om hörande av 

användarna vid resultatbaserade upphandlingar och om riskerna och hantering av riskerna 

i innovativa offentliga upphandlingar. Till exempel: 

 en verktygslåda och vägkarta för innovativa upphandlingar (Innobyn; på finska) 

Tekes finansieringsverktyg för offentliga upphandlingar 

Tekes erbjuder upphandlingsenheter finansiering för innovativa upphandlingar. Finansie-

ringen kan användas för anskaffning av en ny produkt eller tjänst, för utveckling av en ny 

produkt genom upphandling av forsknings- och utvecklingsarbete eller för testning och pro-

vanvändning av nya lösningar. Upphandlingen bör vara av den storleksklassen att den in-

verkar på branschens utveckling åtminstone regionalt. I planeringen och beredningen av 

innovativa upphandlingar bör ingå samarbete med potentiella producenter och slutanvän-

darna. Finansieringen uppgår vanligen till 50 procent av projektets totala kostnader. Medlen 

betalas i efterskott på basis av projektrapporteringen och kostnadsredovisningarna. 

Informationspaket om social- och hälsovårdsreformen 

Informationspaketen om reformen kan användas som verktyg även för prognostisering av 

kommande behov av förändringar i servicenätet och tjänsteutbudet. Det är möjligt att ta 

fram olika scenarier för vilka effekter en förändring har, och därefter göra strategiska val 

mellan scenarierna. Den hierarkiska och modulära strukturen möjliggör också strategisk 

planering i fråga om utkontraktering och dess volymer. 

Ur anordnarens synvinkel är informationspaketen användbara även vid beställning av tjäns-

ter/tjänstehelheter av producenter. När man använder informationspaketen får man mer 

information om verksamhetens kostnader än vid den traditionella användningen av prestat-

ionspriser. Informationen i paketen kan utnyttjas i synnerhet när en tjänst beställs för vår-

den av en viss kundgrupp eller när en producent tar helhetsansvaret för en tjänst. (Sitra)  

 Palvelupakettikäsikirja (Sitra) 

 Informationspaket om social- och hälsovården (regionreformen.fi) 

Upphandlingarna under övergångsperioden 

I sina upphandlingar ska landskapen och servicecentren i normala fall tillämpa upphand-

lingslagen. Även i fråga om kontrakt som överförs till landskapet är utgångspunkten den att 

upphandlingslagen ska iakttas. I lagen finns en rad undantag från åliggandet att konkur-

rensutsätta upphandlingar. Till dessa undantag hör exempelvis de grunder som nämns i 

lagens 40 § om direktupphandling och de kontraktsändringar och kompletterande upphand-

lingar som tillåts i 136 §. En upphandling kan också ordnas temporärt i de situationer som 

nämns i lagens 153 §. 

Enligt 44 § i lagen om införande är utgångspunkten den att kontrakt överförs från kommu-

nerna och samkommunerna till landskapen som sådana. Att förlänga, utvidga eller ändra 

ett kontrakt ska i situationer som nämns i upphandlingslagen vara möjligt under förutsätt-

ning att båda parter samtycker till det. I 136 § i upphandlingslagen föreskrivs om ändringar 

av upphandlingskontrakt under avtalsperioden vid upphandlingar som överstiger EU-trös-

kelvärdena och bl.a. i fråga om social- och hälsovårdstjänster som överstiger de nationella 

tröskelvärdena. 

Om det inte är möjligt att tillämpa de direktupphandlingsgrunder som nämns i upphand-

lingslagen ska landskapet utan ogrundat dröjsmål inleda ett upphandlingsförfarande enligt 

upphandlingslagen. Under den tid som upphandlingsförfarandet pågår kan landskapet ingå 

ett temporärt kontrakt eller göra ett motsvarande arrangemang för produktionen av tjäns-

ter, om det är nödvändigt för att landskapet ska kunna inleda verksamheten eller för att 

tjänsteproduktionen ska fortsätta utan avbrott. Det temporära förfarandet är avsett endast 

https://www.innokyla.fi/web/tyotila4451729/uutiset/tampereen-innovatiivisten-hankintojen-tyokalupakki-tutustuttavaksi-ja-jatkokehitettavaksi
https://media.sitra.fi/julkaisut/Muut/Palvelupakettikasikirja.pdf
https://alueuudistus.fi/sote-tietopaketit?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
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för exceptionella situationer. Villkoren, exempelvis optioner, i de kontrakt som överförs till 

landskapen kan tillåta att kontrakten ändras eller förlängs, vilket är det primära sättet att 

ordna tjänsterna. 

Vid upphandlingar av temporära tjänster under övergångstiden kan man undantagsvis till-

lämpa EU-tröskelvärdena i stället för de nationella tröskelvärdena. Detta möjliggör att kon-

trakt av mindre värde för en kort tid kan förlängas genom konkurrensutsättning formfritt i 

enlighet med upphandlingens karaktär och omfattning. I likhet med landskapen kunde även 

landskapens nationella servicecenter ingå ett temporärt kontrakt eller införa ett motsva-

rande arrangemang för produktion av tjänster, om det är nödvändigt att produktionen av 

tjänsterna fortsätter utan avbrott under övergångstiden. Staten vidtar i enlighet med 40 § 

i landskapslagen de åtgärder som krävs vid grundandet av landskapens nationella service-

center, det vill säga de servicecenter som avses i 16 kap. i lagen. Medan de nationella 

servicecentren grundas och startas upp kan man anskaffa tjänster och system av offentli-

grättsliga statliga aktörer (t.ex. Senatfastigheter, Hansel Ab, Keha, Valtori, Haus Oy) och 

andra statliga koncerntjänsteproducenter samt genomföra motsvarande arrangemang för 

tjänsteproduktionen under en övergångsperiod som motsvarar den tid upphandlingsförfa-

randet varar. Förfarandet tryggar tillgången till tjänster som är nödvändiga med tanke på 

serviceverksamheten. 
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3.2 Hantering av valfriheten 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 fatta strategiska beslut om valfrihetstjänsterna 

- besluta om direktvalstjänsternas omfattning 

- besluta om kundsedelstjänsterna 

- besluta om målgruppen för den personliga budgeten 

 fastslå landskapets villkor för producenter av direktvalstjänster rörande tjänsternas 

kvalitet, resurserna och tillgången till tjänster, servicekedjorna, samordningen av 

tjänsterna, liksom andra villkor för tjänsteproduktionen som syftar till att främja be-

folkningens hälsa och välfärd samt lika tillgång i landskapet till tillräckliga tjänster 

som motsvarar befolkningens servicebehov och som annars behövs för att landskap-

ets organiseringsansvar ska bli uppfyllt (förvaltningsbeslut). 

 upprätta och sköta administrationen i anknytning till de avtal som gäller direktvals-

tjänster 

 följa och övervaka tjänsteproduktionen och samarbeta med producenterna 

 föra en offentlig förteckning över producenterna och sköta administrationen i anknyt-

ning till kundernas val av social- och hälsocentral 

 informera kunder, invånare och samarbetspartner och kommunicera med dem 

Administrationen i anknytning till valfriheten i den kommande landskapsmodellen kräver ny 

kompetens hos anordnaren. Anordnaren ska sörja för tillgången till tjänster och planeringen 

av servicenätet så att kundernas jämlikhet förverkligas. En eventuell variation i efterfrågan 

under semestermånaderna ska också beaktas. När de privata tjänsteproducenterna kom-

mer in i bilden kommer servicenätet i hög grad att bildas även på marknadens villkor. An-

ordnaren ska fastställa kriterierna för en marknadsbrist och vidta åtgärder som undanröjer 

eventuella brister. Det är inte bara i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna utan också i 

fråga om tillväxttjänsterna som kunderna har frihet att välja tjänsteproducent i den mån 

som verksamhetens innehåll tillåter det. Men när det gäller tillväxttjänsterna fattar anord-

naren också upphandlingsbesluten och planerar nätet av tjänster. 

Landskapet fattar ett förvaltningsbeslut om vilka villkor producenterna i varje enskild tjänst 

ska uppfylla. Det konkurrensutsätter inte de tjänster som omfattas av valfrihet, utan tjäns-

teproducenterna godkänner villkoren, kriterierna samt ersättningsgrunderna genom att re-

gistrera sig som tjänsteproducent. Anordnaren godkänner producenterna, och för direkt-

valstjänsternas del ingår anordnaren avtal med tjänsteproducenterna. Det krävs en nog-

grann beredning i landskapet när kriterierna för avtalen tas fram. I kriterierna och villkoren 

bör man beakta inte bara frågor som gäller tjänstens kvalitet och tillgången till tjänsten 

utan också utvecklingsmålen och bl.a. anpassningen till de remissförfaranden som fastställts 

i servicekedjorna. Dessutom ska man i kriterierna beakta de frågor som gäller styrningen 

av kunderna och samordningen av tjänsterna. Ersättningsgrunderna ska fastställas i sam-

arbete med landskapets affärsverk. 

Det krävs noggranna beräkningar i landskapen när nivåerna på ersättningarna för tjäns-

terna och eventuella prestationsbaserade ersättningar fastställs. Anordnaren betalar direkt-

I sin nya form skiljer sig valfriheten i fråga om verksamhetssätt mycket från den valfrihet 

som fanns i den tidigare verksamhetsmiljön. Den kräver förutom en ny inställning även för-
ståelse av nya begrepp och annorlunda verksamheter. I detta kapitel behandlas hanteringen 
av valfriheten för följande tjänsters del: direktvalstjänsterna i social- och hälsocentralen och 

mun- och tandvårdsenheten, kundsedlarna och den personliga budgeten. 
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valsproducenterna en fast ersättning för varje registrerad kund för den tid som producen-

terna har ansvar för produktionen av kundens tjänster. Dessutom kan anordnaren besluta 

att en prestationsbaserad ersättning betalas för vissa tjänster eller fastställa incitaments-

baserade ersättningar som grundar sig på bl.a. tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och 

verkningsfullhet. För ersättningsnivåerna och avtalen utarbetas nationella modeller som 

landskapen kan använda och komplettera, till exempel en modell för beskrivning av tjänster 

enligt lokala förhållanden. 

När det gäller kundsedelstjänsterna fastställer landskapet användningsområden och priser, 

medan affärsverket ger kundsedeln enligt dessa grunder till kunden. Hanteringen av detta 

kräver en god dialog och uppföljningsdata. 

När landskapet beslutar om valfriheten ska det beakta också följande frågor: 

 Direktvalstjänsterna: I varje social- och hälsocenter ska det finnas mottagningsverk-

samhet som omfattar minst två medicinska specialiteter och som producenten orga-

niserar på ett sätt som man finner för gott. Landskapet beslutar enligt sina förhål-

landen vilka specialiteter som behövs, och det kan finnas olika lösningar på olika 

platser i landskapet. 

 Kundsedlarna: Landskapet beslutar vilka tjänster som ska överföras till kundsedels-

tjänsterna. Även när det gäller tjänsterna med kundsedel kan man i kriterierna för 

tjänsten eller servicekedjan i fråga inkludera mål rörande verkningsfullhet, integrat-

ion eller utveckling. Det hör till landskapets ansvar att bestämma om kriterier och 

villkor och att godkänna tjänsteproducenter. 

 Den personliga budgeten: Landskapet har skyldighet att införa personlig budget för 

kundgrupper som nämns i lagen (äldre, personer med funktionsnedsättning och per-

soner med utvecklingsstörning), men det kan också införa personlig budget för andra 

kundgrupper. Det hör till landskapets ansvar att bestämma om kriterier och villkor 

och att godkänna tjänsteproducenter. För anskaffningen av de tjänster som en per-

son behöver beviljar affärsverket det belopp som fastställts vid bedömning av beho-

vet. 

Landskapet ska övervaka att avtalen samt de villkor och kriterier som nämns i avtalen iakt-

tas. Övervakningen kräver IT-lösningar, antingen på landskapsnivå eller på nationell nivå. 

Om villkoren inte uppfylls kan det utgöra grund för att häva avtalet. Landskapet är en av 

de tillsynsmyndigheter som övervakar tjänsteproduktionen. 

Landskapet ska ha en offentlig förteckning över de producenter som omfattas av valfriheten, 

för att kunden ska få tillräckligt med information om vilka valmöjligheter som finns. För-

teckningen ska innehålla bl.a. kontaktuppgifter för tjänsterna samt uppgifter om tillgången 

till tjänsterna och kvaliteten på dem. Dessutom publicerar landskapet beskrivningar av di-

rektvalstjänsterna. Som tjänsteproducenter godkänner anordnaren producenter som finns i 

det register som krävs i tjänsteproducentlagen och som är anslutna som användare av de 

riksomfattande informationssystemtjänster som avses i kunduppgiftslagen. Landskapet of-

fentliggör besluten om vilka villkor som direktvalsproducenterna ska uppfylla. Landskapet 

ska besluta om en direktvalsproducent godkänns inom fyra veckor från det att producentens 

anmälan inkommit. 

Kommunikationen med och informationen till kunderna, invånarna och kommuninvånarna 

om valfrihetsmöjligheterna har landskapet ansvar för. I kommunikationen ska man beakta 

de språkliga rättigheterna och de olika befolkningsgruppernas informationsbehov och -ka-

naler. 
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Lagstiftning 

 landskapslagen (7–9 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (12–14 §, 16 §, 21 §, 22 §, 31 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (4–14 §, 18 §, 19 §, 24 §, 

27 §, 37 §, 42–43 §, 46 §, 61 §, 79 §) 

På de tjänsteproducenter som avses i lagen tillämpas dessutom lagen om produktion av 

social- och hälsotjänster (RP 52/2017 rd, tjänsteproducentlagen). Bestämmelser om de 

kundavgifter som tas ut för tjänsterna finns i lagen om klientavgifter inom social- och häl-

sovården (734/1992). 

Rätten att välja tjänsteproducent och dess verksamhetsställe gäller inte skolhälsovården 

och studerandehälsovården enligt 16 och 17 § i hälso- och sjukvårdslagen. Personer under 

18 år som får mun- och tandvård vid rådgivningen, skolhälsovården eller studerandehälso-

vården får inte välja mun- och tandvårdsenhet. Det finns särskilda bestämmelser om kun-

dernas valfrihet i fråga om sådan vård som är oberoende av kundens vilja. Om kunden får 

vård eller service på en institution i över en månads tid, avbryts ansvaret för den som 

producerar direktvalstjänster för den tid som vården eller servicen varar. Bestämmelser om 

patientens rätt att använda gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster och om kost-

nadsersättning för dessa tjänster finns i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 

(1201/2013). 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Mallavtal 

SHM tar fram mallavtal för direktvalstjänsterna, kundsedlarna och den personliga budgeten. 

Om landskapen så önskar kan de börja använda dem genom att bl.a. komplettera beskriv-

ningarna av tjänsterna med de lokala förfarandena. 

regionreformen.fi, Producenter av social- och hälsovårdstjänster 

http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus  

Informationspaket om social- och hälsovårdsreformen 

Informationspaketen tillhandahåller jämförelsedata om valfrihetens inverkan på social- och 

hälsovårdstjänsternas totalkostnader. De direktvalstjänster som avses i lagstiftningen om 

valfrihet utgör moduler inom mottagningstjänsterna och mun- och tandvården. Denna mo-

dulstruktur ger möjlighet att följa valfrihetens inverkan och jämföra landskapen med avse-

ende på inverkan, även landskap med olika valfrihetsmodeller. Det finns också möjlighet till 

jämförelser inom landskapen, även om valfrihetens omfattning skulle öka med tiden. In-

formation om förändringar i tjänsterna kan fås även i fråga om andra tjänster än dem som 

omfattas av valfriheten. Dessutom är det möjligt att granska kvalitetsuppgifter i olika reg-

ionala lösningar (Sitra). 

  

https://alueuudistus.fi/palveluntuottajat?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
http://alueuudistus.fi/hallintopaatos-ja-sopimus
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3.3 Undersökning av marknaden och dialog med den 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 öka kunskapen om marknaden genom att undersöka den  

- undersöka marknadens funktionalitet 

- utveckla upphandlingarna och ta fram nya lösningar 

- säkerställa tillgången till tjänster och se till att det finns beredskap att hantera 

marknadsbrister 

 föra dialog med marknaden  

- förbereda och samla in information för upphandlingen av tjänster, utvecklandet 

av innovativa marknader och genomförandet av innovativa upphandlingar 

- söka samarbetspartner för utvecklingsarbetet och eventuellt för tjänsteprodukt-

ion 

Med hjälp av marknadsundersökningen får anordnaren mer kunskap om marknaden och en 

klarare uppfattning om utbudet på marknaden och om konkurrenssituationen på olika tjäns-

temarknader. Marknadsundersökningen är en del av landskapets planering av upphand-

lingar och genomförs innan det egentliga upphandlingsförfarandet inleds. Genom mark-

nadsundersökningen kan anordnaren också ta reda på om företagen har förutsättningar för 

utveckling av nya lösningar och för tillhandahållande av innovativa tjänster. Undersökningen 

är också en viktig del av anordnarens proaktiva uppgift att säkra tillgången till tjänster. Den 

är också till hjälp när landskapets servicenät planeras i enlighet med målsättningen att dess 

invånare ska vara jämlika. 

Landskapet ansvarar för tillgången till de tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar 

i situationer med marknadsbrist. När det gäller tillväxttjänsterna kan en marknadsbrist råda 

om landskapet inte får anbud av någon tjänsteleverantör som uppfyller kraven på tjäns-

terna. Då måste landskapet ta reda på tillgången till tjänster genom ett anbudsförfarande 

enligt upphandlingslagen. När det gäller direktvalstjänsterna inom social- och hälsovården 

kan en marknadsbrist vara regional. Landskapet kan vid marknadsbrist ordna tjänsterna 

genom ett förfarande enligt upphandlingslagen eller producera tjänsterna självt. Marknads-

bristen ska i detta fall konstateras med en separat utredning, och produktionen av social- 

och hälsovårdstjänsterna kräver tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet. 

En marknadsbrist kan förekomma även i fråga om enskilda tjänster med låg efterfrågan. 

Landskapets affärsverk ska producera tjänsterna, om dessa inte annars är tillgängliga. Då 

bör landskapet ta reda på orsakerna till marknadsbristen och försöka avlägsna dem. Land-

skapet ska försäkra sig om att även små företag kan verka på marknaden och inte göra sig 

skyldigt till att försvåra små näringsidkares verksamhet på det sätt som nämns i konkur-

renslagen. Övervakningen av förbudsbestämmelsen kräver smidigt informationsutbyte och 

samarbete mellan landskapen och Konkurrens- och konsumentverket. 

Landskapet genomför undersökningen av marknaden genom att följa upp och styra tjäns-

teproduktionen. För att man ska kunna förutse förändringar och ha beredskap att hantera 

situationer med marknadsbrist finns det skäl att också föra en kontinuerlig marknadsdialog 

med tjänsteproducenterna och på det sättet skaffa information om marknaden. 

Genom att undersöka marknaden får landskapet en uppfattning om marknadens funktion-
alitet samt om utbudet och den rådande konkurrenssituationen på marknaden. Vid under-

sökningen identifieras också eventuella situationer med marknadsbrist som kräver att land-
skapet vidtar åtgärder. I upphandlingsförfarandena kan marknadsdialogen vara en del av 
upphandlingsprocessen. 
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Landskapet bör utveckla inte bara den tekniska dialogen i samband med upphandlingar utan 

också informella former av marknadsdialog för att främja möten. Att undersöka det poten-

tiella utbudet på marknaden är till nytta när man planerar utvecklingen av marknaden. 

Marknadsdialogen är en viktig delfaktor när det gäller att främja innovativa upphandlingar 

och nya innovativa marknader och verksamhetsformer. När det gäller dialoger med tjäns-

teproducenter ska man dock iaktta principerna om öppenhet och om att diskriminering är 

förbjuden, och dialogerna får inte leda till att tjänsteleverantörer behandlas ojämlikt vid 

upphandling av tjänster. 

I samband med ett upphandlingsförfarande kan landskapet föra dialog bl.a. genom att ordna 

informationsmöten för potentiella tjänsteproducenter. Dialogen är viktig även med tanke på 

att den främjar den gemensamma utvecklingen av tjänsterna i landskapet, och anordnaren 

får samtidigt vetskap om nya innovationer. Anordnaren kan främja marknadsdialogen i an-

knytning till utvecklingsarbete genom att ordna gemensam planering bl.a. i form av works-

hoppar, genom att begära information eller genom intervjuer. Marknadsdialogen är en del 

av beredningen av upphandlingar och binder inte dem som deltar i den. 

Med hjälp av marknadsdialogen kan anordnaren i samband med beredningen av upphand-

lingsfasen också finna nya samarbetspartner som man börjar interagera och samarbeta 

med. Partnerskap bygger på gemensamma mål, förtroende och öppenhet. Via innovations- 

eller utvecklingspartnerskap kan anordnaren beställa utvecklingsarbeten som syftar till att 

ta fram en produkt, ett tjänstekoncept eller ett projekt som inte ännu som sådana finns på 

marknaden. Det förutsätts att producenten under den tid som innovationspartnerskapet 

pågår utvecklar sin idé eller sitt koncept så att det så bra som möjligt motsvarar beställarens 

behov. De nya produkter eller tjänster som innovationspartnerskapets utvecklingsfas ger 

upphov till behöver inte konkurrensutsättas separat. 

De uppgifter som gäller undersökningar av marknaden för tillväxttjänster och dialoger be-

handlas i lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (bl.a. 23 § Landskapet som tjäns-

teproducent). 

Följande uppgifter som gäller tillväxttjänsterna har identifierats: 

 Landskapet har bolagiseringsskyldighet när det bedriver verksamhet i ett konkur-

rensläge på marknaden. Bolaget ska tillämpa en marknadsmässig prissättning av de 

tjänster som det säljer. 

 Landskapet producerar inte en tjänst i ett konkurrensläge på marknaden om det 

råder en marknadsbrist i fråga om tjänsten. Landskapet kan ta reda på hur väl mark-

naden fungerar på olika sätt, till exempel genom att använda ett öppet samrådsför-

farande på landskapets webbsidor eller i en facktidning, genom att inhämta en ut-

omstående sakkunnigs bedömning av marknadssituationen eller genom att publicera 

en annons om en undersökning av marknaden via annonseringskanalen för offentliga 

upphandlingar, HILMA. 

 En marknadsbrist kan inte konstateras med en sådan marknadsundersökning som 

utgår från att tjänsteleverantören ska kunna genomföra landskapets alla tillväxt-

tjänsthelheter. 

 I samband med landskapsreformen utvidgas Konkurrens- och konsumentverkets be-

hörighet enligt 30 a § i konkurrenslagen så att verket får rätt att ingripa om land-

skapets verksamhet strider mot konkurrenslagen. 
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En modell för marknadsdialogen i fråga om tillväxttjänsterna har beskrivits i ANM:s pro-

jekt Tulosperusteisen tulospalkkiokriteeristö ja hankinta (Owal Group Oy 8.11.2017). 

 

Figur 1. Modell för marknadsdialogen i fråga om tillväxttjänsterna. 
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Lagstiftning 

 landskapslagen (112–116 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (43 §) 

 lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (23 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (4 §, 9 §, 12 §, 14–15 §, 22 §, 30 §) 
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 upphandlingslagen (107–110 §) 

 konkurrenslagen (ny bestämmelse ska föreslås) 

 lagen om veterinärtjänster 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

 Webbtjänsten Upphandling.fi 

(bl.a. om marknadsundersökningar och innovativa offentliga upphandlingar  

 Innovaatiokumppanuus – kehitystyö osana julkista hankintaa -käsikirja (Tekes) 

 

  

https://www.upphandling.fi/
http://www.hankinnat.fi/fi/eu-hankinta/suunnittelu-ja-valmistelu/markkinakartoitus
http://www.hankinnat.fi/fi/eu-hankinta/suunnittelu-ja-valmistelu/markkinakartoitus
https://www.kinno.fi/sites/default/files/innovaatiokumppanuus-kasikirja.pdf
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3.4 Avtalsstyrning och -uppföljning  

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 fastställa mål, kriterier och indikatorer för avtalen 

 genomföra strategisk styrning och uppföljning av avtalen  

- göra uppföljning på basis av rapportering 

- ingripa vid kundreklamationer 

 genomföra förhandlingar som gäller uppföljning av avtalen 

 samla in respons som hänför sig till avtalen 

 analysera upphandlingen i samband med att ett avtal ändras eller avslutas 

Anordnarens, det vill säga landskapets, uppgift är att på strategisk nivå ansvara för upp-

handlingarna samt för ledningen, styrningen och uppföljningen av dem. Anordnaren har 

ansvar för att bereda avtalsvillkoren i de avtal som utarbetas tillsammans med tjänstepro-

ducenterna och för att övervaka dem. Detta kräver fungerande avtalsprocesser och an-

svarsfördelning samt mångsidiga kunskaper om avtal. Avtalsstyrningen kan betraktas som 

ett verktyg för verkställandet av anordnarens strategi och budget. Utöver att utföra avtals-

styrning på strategisk nivå ska anordnaren ordna upphandlingar på operativ nivå, göra upp-

följningar på en mer detaljerad nivå samt sköta utbetalningar exempelvis till affärsverket 

med hjälp av förvaltningsstadgan. 

Hur anordnaren genomför avtalsstyrningen och uppföljningen beror på vilka indikatorer, 

kriterier och mål som fastställs i avtalet. I avtalet fastställs tyngdpunkterna i uppföljningen, 

exempelvis i fråga om kostnader, kvalitet, prestationer, utvecklingsarbete eller verknings-

fullhet. Dessa är uppgifter som anordnaren genomför i anslutning till den strategiska upp-

handlingen. När ett avtal upprättas ska man också beakta rapporteringsskyldigheterna, sät-

tet att behandla avtalsbrott, sätten att vidta sanktionsåtgärder vid brister i verksamheten 

samt samarbets- och utvecklingsskyldigheterna. Vidare är det viktigt att definiera ansvaren 

för eventuella tjänster som tillhandahålls av underleverantörer och ansvaren för att stödja 

uppkomsten av en fungerande marknad. 

Uppföljningen av hur avtalets villkor uppfylls och målen nås utgör en fast del av avtalsupp-

följningen och utförs med fastställda kriterier. Detta genomförs i allmänhet med hjälp av en 

rapport som tjänsteproducenten lämnar in och som också innehåller en framtidsprognos. 

Rapporteringen av genomförd verksamhet fungerar också som grund för utbetalningen. Av-

talsuppföljningen ger anordnaren möjlighet att snabbt reagera på förändringar. Det är vik-

tigt att anordnaren ser till att växelverkan och samarbetet med producenterna bygger på 

öppenhet och förtroende. För ett framgångsrikt avtalssamarbete krävs dessutom indikatorer 

och incitament som tolkas på ett enhetligt sätt och som styr mot överenskomna mål. Rap-

porteringen bör ske digitalt för att den ska vara smidig. Tjänsteproducenten bör få inform-

ation om alla avtalsbrott, såsom kundreklamationer, som gäller dess produktion. 

Till avtalsstyrningen hör ett nära samarbete med tjänsteproducenterna under hela avtals-

perioden. I förhandlingar som gäller uppföljningen av ett avtal och som i allmänhet ordnas 

cirka en gång per år behandlas hur de gemensamt överenskomna målen nåtts och villkoren 

Landskapets uppgift som anordnare av tjänster är att styra och följa upp landskapets tjäns-
teproduktion. Genom avtalsstyrning kan landskapet styra tjänsteproduktionen så att den 
fungerar i enlighet med servicestrategin och de villkor som gäller tjänsteproduktionen. Av-

talsuppföljningen är en del av den uppföljning av tjänsteproduktionen som genomförs i syfte 
att säkerställa att tjänsterna produceras i enlighet med avtalen.  
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uppfyllts. I förhandlingarna behandlas också frågor som gäller kvalitet, reklamationer och 

kundrespons samt prognoser om läget i framtiden. 

För att avtalsstyrningen och samarbetet ska fungera väl är det viktigt att utse ansvariga 

personer hos både beställaren och leverantören av tjänsten. De ansvariga ska gärna utses 

för de olika nivåerna, det vill säga för den operativa, taktiska och strategiska nivån. Den 

operativa nivån ansvarar för uppföljningen och övervakningen av de praktiska åtgärderna 

och den taktiska nivån för den allmänna övervakningen av avtalet eller avtalen samt för 

utvecklingen av avtalsförhållandet. På den strategiska nivån sköts samarbetet mellan led-

ningen i organisationerna, men på denna nivå behandlas också sådana meningsskiljaktig-

heter som man inte kan lösa på den taktiska nivån. Till anordnarens uppgifter hör att styra 

och övervaka den taktiska och strategiska nivån. Den operativa nivåns uppgift organiseras 

på andra sätt – den ges till exempel till den har utsetts att sköta upphandlingen. Till den 

avtalsstyrning som anordnaren ansvarar för hör ständiga förbättringar och säkerställande 

av att information finns tillgänglig trots personskiften. 

Till anordnarens uppgifter hör också att samla in respons som anknyter till avtalen. Varje 

avtal av större omfattning bör analyseras, antingen när avtalsperioden löper ut eller när 

avtalet ändras. Denna information kan utnyttjas vid planering och genomförande av en ny 

strategisk upphandling. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (8 §, 9 §, 40 §, 49 §, 51 §, 54 §) 

 lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården (47 §, 50 §, 65 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (10 §, 23 §, 34 §, 35 §) 

 lagen om överföring av organiseringsansvaret för vissa miljö- och hälsoskyddsupp-

gifter (RP 148/2017 rd) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Arbetsgruppen Sote-tuottajien sopimukset (en riksomfattande beredningsgrupp som till-

satts av projektgruppen för social- och hälsovårdsreformen och som ska ta fram anvisningar 

och modeller för avtalen mellan landskapen och producenterna av direktvalstjänster inom 

social- och hälsovården) ska för landskapen ta fram avtalsmallar som beaktar särdragen i 

den nya lagstiftningen. 

Dessutom har Kommunförbundet utarbetat en avtalsrekommendation som ska hjälpa dess 

medlemmar i arbetet med att organisera avtalsledningen och avtalshanteringen. (Kommun-

förbundets avtalsrekommendation) 

  

https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/sopimussuositus_paivitettySV.pdf
https://www.kommunforbundet.fi/sites/default/files/media/file/sopimussuositus_paivitettySV.pdf
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4 Utveckling 

 

4.1 Samordning av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet 

 

 

 

 

Uppgifter 

 koordinering och hantering av utvecklingsverksamhet 

- hantering av FUI-data 

- forskningssamarbete 

 samarbete mellan olika aktörer och sektorer 

- frågor som gäller samarbetsområdet 

- samarbetsmodeller för utvecklingsverksamheten, nätverkseffekter och ekosy-

stem 

- integration av den egna verksamheten med extern utvecklingsverksamhet 

Landskapet har en nyckelroll när det gäller att främja forsknings-, utvecklings- och inno-

vationsverksamhet. Inom denna verksamhet har anordnaren en strategisk och koordine-

rande roll och ska möjliggöra nya saker. Landskapets uppgift är dels att utveckla de interna 

förfarandena i sin egen verksamhet, dels att organisera tjänster som stöder extern tillväxt 

och innovationsverksamhet i det regionala och nationella innovationsekosystemet. Det är 

viktigt att anordnaren identifierar och samordnar det utvecklingsarbete som rör verksam-

heten och de tjänster som stöder tredje parters utvecklingsarbete med landskapets strategi. 

I och med reformen av social- och hälsovården och den effektivare verksamheten får inte 

bara de innovativa upphandlingarna en viktig roll utan också det framåtblickande utveckl-

ingsarbetet samt produktionen och användningen av forskningsdata. Det informationsbase-

rade samarbetet med producentnätet, högskolor och forskningsinstitutioner, kommuner, 

affärsverk, företag, organisationer samt till vissa delar staten och internationella aktörer 

har en viktig roll i anordnarens FUI-uppgifter. 

Hantering av FUI-information och samarbete 

Hantering och produktion av FUI-information 

 interoperabla informationssystem och informationsledning i fråga om alla tjänster 

som omfattas av landskapets organiseringsansvar 

 analyser av data och utveckling av analysmetoderna i anslutning till ledningen genom 

information 

 kopplingen till planeringen och uppföljningen av tjänsterna samt till styrningen och 

övervakningen av dem 

 samarbete med producenterna för att information (verksamhet och utveckling) ska 

föras vidare (innovationer uppstår ofta i kundgränssnittet) 

 användning av information för strategisk utveckling, för främjande av utvecklings-

samarbete, för utvärdering av utvecklingsarbete avseende verkningsfullhet och för 

spridning av nya innovationer 

FUI-samarbete, samarbetsnätverk 

 organisera det regionala samarbetet (universitet, högskolor, innovationskluster, 

kompetenscentrum inom det sociala området, utvecklingsenheter för primärvården, 

universitetssjukhus, privata aktörer, forskningsinstitutioner) 

 utnyttja forskningsdata och leda genom information i samarbete med forskningen 

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i landskapet och hos dess samar-
betspartner har en viktig roll när det gäller att främja landskapets livskraft. Uppgiften kräver 

ett på information baserat samarbete med olika aktörer, både nationellt och internationellt. 
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 identifiera innovationer, kartlägga och sprida goda verksamhetsmodeller samt ge-

nomföra benchmarking i fråga om goda verksamhetsmodeller 

FUI-samarbete, samarbetsnätverk 

 koordinera samarbetet i fråga om den utvecklingsverksamhet som genomförs inom 

social- och hälsovården i de landskap som hör till samarbetsområdet, forskningssam-

arbete 

 utföra eventuellt annat utvecklingsarbete inom samarbetsområdet, t.ex. i fråga om 

tillväxttjänsterna 

Landskapets förfaranden för intern utveckling 

 Utnyttjande av traditionella utvecklingsmodeller, exempelvis utvecklingsenheterna 

för primärvården, universitetssjukhusens forsknings- och innovationstjänster samt 

innovations- och utvecklingsprogram och projekt. Uppgifter som gäller kartläggning 

och genomförande i samband med olika utvecklingsprojekt. 

 Nya allt starkare samarbetsmodeller för utvecklingsarbetet: öppna gränssnitt, ge-

mensamt utvecklingsarbete samt fastställande av principer i fråga om öppen inno-

vation och ekosystempolitik. Dessutom utvecklingsmodeller som grundar sig på att 

avtal ingås, såsom innovativa upphandlingar (upphandlingar med verkningsfullhet 

och resultat) och alliansmodeller. 

Landskapets förfaranden för extern utveckling 

 ordna tjänster som stöder tillväxt och innovationsverksamhet i det regionala och 

riksomfattande innovationsekosystemet 

 verka i nationella och internationella forsknings- och innovationsnätverk och utnyttja 

dem 

 utveckla och finansiera olika innovationsplattformar och -miljöer (fysiska och digi-

tala), möjliggöra öppna data 

 göra ekosystemval tillsammans med globala aktörers teknologiplattformar 

För att stödja och effektivisera FUI-aktiviteterna kan landskapen också grunda gemen-

samma FUI-servicecenter tillsammans med kommuner, andra landskap eller andra samar-

betspartner inom den offentliga sektorn. Servicecentren kan producera tjänsterna (stöd-

tjänster, forskningsinfrastrukturer) själva eller upphandla dem av externa tjänsteproducen-

ter genom konkurrensutsättning inom ramen för lagstiftningen om offentliga upphandlingar. 

Lagstiftning 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (36 §) 

 i lagstiftningen ges landskapen inga uppgifter som gäller forskning eller innovations-

verksamhet, vilket beror på att landskapen är olika och har olika förutsättningar 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

För landskapens FUI-aktiviteter finns stöd tillgängligt i form av åtgärder och verktyg: 

 nationella utbildningar, kompetenskluster, digitala innovationsplattformar och nät-

verk 

 utbildningar om öppen FUI-verksamhet (innovationsledning, innovationsprocesser, 

gemensamt utvecklingsarbete, servicedesign, försök, utvärdering osv.) 

 nationella kompetensnätverk/center/kluster för innovativa offentliga upphandlingar 

(arbets- och näringsministeriet) 

 öppna digitala innovationsplattformar för gemensamt utvecklingsarbete samt doku-

mentation och delning av resultat (Innobyn, Kokeilun paikka osv.) 
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 öppna, nationellt koordinerade nätverk inom FUI-verksamheten som möjliggör öm-

sesidigt lärande 
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5 Samarbete 

 

5.1 Skapande av samarbetsformer och intressebevakning 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 definiera samarbetsytorna i landskapets och kommunernas uppgifter, liksom samar-

betsmodellerna 

 definiera modeller för samarbetet med internationella och statliga aktörer 

 definiera samarbetsmodeller i fråga om tjänster som tillhandahålls av samarbetsom-

rådet och andra tjänster som tillhandahålls av landskapet 

 definiera former för samarbetet med företag, tredje sektorn och forskningen 

 bygga upp samarbetsformer med landskapets invånare 

I den nya landskapsmodellen kommer anordnarens organiseringsansvar att omfatta skötsel 

av de tjänster som för närvarande sköts av NTM-centralerna, TE-byråerna, regionförvalt-

ningsverken, landskapsförbunden, kommunerna och sjukvårdsdistrikten samt att samordna 

dessa tjänster på ett nytt sätt. Tjänsterna ska samordnas även med andra tjänster som 

kommunerna och staten tillhandahåller. För skötseln av denna uppgift ska anordnaren be-

stämma vilka uppgifter som kräver samarbete med andra aktörer och eventuella samar-

betsstrukturer. 

Kommunerna ansvarar för största delen av de närtjänster som gäller välfärden (exempelvis 

barnens dagvård, den grundläggande utbildningen, platser för närmotion, hemservice och 

servicetrafik). Dessa tjänster är det ändamålsenligt att ordna nära kommuninvånarna så att 

de stöder områdets livskraft och boendetrivseln. Kollektivtrafiksförbindelserna och de långa 

sträckorna mellan landskapets olika delar utgör ofta utmaningar och leder exempelvis till 

sämre tillgänglighet för specialtjänster. Även i detta fall är det viktigt att se på helheten, för 

att tjänsterna ska kunna tillhandahållas enligt invånarnas behov och enligt enhetliga princi-

per tillsammans med andra aktörer. Det finns erfarenhet av samarbetsmodeller som skapats 

tillsammans med kommuner i till exempel Södra Karelen, där social- och hälsovårdstjäns-

terna i områdets kommuner har koncentrerats till Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

Eksote. 

Samarbetet med statens olika aktörer enligt gemensamma mål är mycket viktigt. Statens 

styrmodeller rörande landskapen definieras i takt med att beredningen framskrider. Det 

internationella samarbetet i synnerhet inom forskningen är nära kopplat till utvecklingsar-

betet i landskapen, men det är också bra att utreda och definiera andra samarbetsmodeller. 

Till landskapets uppgifter hör också att bereda samarbetsformer som stöder dess strategi 

tillsammans med företag, tredje sektorn och forskningen. Samarbetet med företag och or-

ganisationer grundar sig på utveckling av nya och bättre serviceformer, men innan utveckl-

ingsarbete inleds har anordnaren behov av att bilda och skapa kontakter med olika aktörer. 

I den kommande strukturen ska det byggas upp en kultur som präglas av att landskapet, 

kommunerna och andra samarbetspartner gärna arbetar tillsammans. En förutsättning för 
att samarbete ska kunna inledas är att man definierar de gemensamma uppgifterna och de 

uppgifter som gäller kontaktytorna. Det är viktigt att det finns samförstånd om målen och 
att man i mån av möjlighet kommer överens om gemensamma mål. Ur anordnarens syn-
vinkel sammanförs tjänster för att åstadkomma nytta i form av effektivitet och kvalitet. 

Samförstånd mellan de olika aktörerna om behoven av förändringar och om förändringarnas 
konsekvenser är en mycket viktig förutsättning för ett fortsatt förtroendefullt samarbete. 
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Denna uppgift kan landskapet med fördel sköta i samband med den marknadsundersökning 

som hänför sig till upphandlingen och administreringen av tjänster. 

Ett mycket viktigt element i skapandet av samarbetsformer utgör definitionen av samar-

betet med landskapets invånare. De olika formerna av deltagande är viktiga men det är 

viktigt att definiera även andra samarbetsformer. Dessa kan bestå bl.a. av att man sörjer 

för att kommuninvånarna anser att landskapet står en nära och att det är lätt att kontakta 

landskapet. I anknytning till detta är det också viktigt att anordnarens och producentens 

samarbete med invånarna planeras tillsammans så att invånarna och kunderna inte kon-

taktas av flera aktörer i samma ärenden. 

Samarbetsstrukturerna och ansvarsområdena bör vara tydliga, men det behövs också en 

kontinuerlig inofficiell dialog. Man bör kunna knyta samman de olika parternas intressen 

och skapa ett gemensamt intresse, även om man ibland blir tvungen att avstå från något 

enskilt intresse för helhetens skull. Vidare ska man bedöma risker och problem ärligt och 

försöka finna sätt att minska dem.  

Uppgifter som hänför sig till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 

 planera och organisera samarbetet mellan landskapen för att säkerställa verksam-

hetens effektivitet 

 planera och organisera samarbetet inom landskapet, det vill säga mellan tjänste-

helheterna  

 ordna beredskapsjouren för djursjukdomar 

 ordna akut veterinärhjälp 

 andra samarbetsbehov 

Organisering av jour för beredskap vid djursjukdomar och akut veterinärhjälp 

Enligt lagen om djursjukdomar (441/2013) ska landskapet även utanför tjänstetid ordna 

skötseln av brådskande uppgifter som gäller bekämpning av djursjukdomar som lätt sprider 

sig och farliga djursjukdomar samt uppgifter som gäller utredning av sjukdomsläget. Denna 

s.k. beredskapsjour är en myndighetsuppgift som kan skötas tillsammans med andra land-

skap. Beredskapsjouren ska ordnas så att den jourhavande utan dröjsmål och fullt ut kan 

vidta åtgärder för utredning och bekämpning av en misstänkt djursjukdom och för förebyg-

gande av dess spridning. Om åtgärderna dröjer kan det leda till att en djursjukdom sprider 

sig och till massiva kostnader, både i landskapet och hela landet. 

Enligt lagen om veterinärtjänster (765/2009) ska landskapet också ordna akutveterinär-

hjälp som är tillgänglig under alla tider på dygnet för husdjur som stadigvarande eller till-

fälligt befinner sig på landskapets område. Till akut veterinärhjälp hör grundläggande under-

sökningar av djur som insjuknat akut och minst vårdåtgärder av förstahjälpskaraktär. Land-

skapet kan sköta uppgiften självt eller köpa tjänsten. 

Samarbete mellan myndigheter samt inom landskapet  

I många situationer behövs flexibelt samarbete inom landskapet, över gränserna mellan 

tjänstehelheter eller organisationer. Till exempel i djurskyddstillsynen är samarbetet mellan 

polisen, en jurist och landskapets djurskyddsmyndighet samt ofta också mellan landsbygds-

tjänsterna och socialsektorns anställda mycket viktigt. På gårdar där de som håller djur har 

sociala eller psykiska problem kan man med samarbete mellan verksamhetsområdena sä-

kerställa att även djuren behandlas enligt lagstiftningen. I samband med zoonos och mat-

förgiftningar behövs samarbete mellan miljöhälsovården och hälso- och sjukvården. Det 

kan rekommenderas att landskapet bildar samarbetsnätverk på alla nivåer, till exempel 

genom att komma överens om informationen och genom att ordna möten eller utbildningar. 
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Landskapet planerar informationen och samarbetet mellan landskapen och den centrala för-

valtningens myndigheter samt samarbetet med andra myndigheter, såsom polisen. Det pla-

nerar även informationen och samarbetet inom landskapet, med landsbygdstjänsterna, häl-

sovårdsmyndigheterna och räddningsmyndigheterna. Dessutom ska man planera kontakten 

med intressentgrupper och sektorns aktörer, såsom mejerier och slakterier. 

Samarbete mellan landskapen  

Många av de tillsynsuppgifter som JSM:s förvaltningsområde sköter är relativt små och krä-

ver kännedom om många och detaljerade författningar. Om antalet årsverken som behövs 

för uppgifterna är litet rekommenderas samarbete med ett annat landskap vid organisering 

av tillsynen. Genom att samarbeta kan man säkerställa bättre verkningsfullhet i verksam-

heten och ekonomisk effektivitet samt ge kunderna en jämlik och enhetlig tjänst. Det kunde 

vara ändamålsenligt att landskapen ingår avtal om samarbete inte bara i fråga om den 

ovannämnda djursjukdomsjouren utan även till exempel på uppgiftsområden som gäller 

tillsynen över ekologisk produktion, tillsynen över animaliska biprodukter, tillsynen över 

material som kommer i kontakt med livsmedel, tillsynen över den som tillverkar, låter till-

verka, importerar och marknadsför livsmedel för särskilda grupper, marknadstillsynen rö-

rande frön samt tillstånd och anmälningar enligt djurskyddslagstiftningen. 

Landskapet kan inte överföra skötseln av uppgifter som fastställts i ett avtal om utbetalande 

organ till landskapets affärsverk eller till en tredje part. Landskapet kan däremot nog sköta 

de i lagen avsedda uppgifterna som utbetalande organ på ett annat landskaps område, om 

landskapen kommer överens om det. Detta förutsätter ett avtal om skötsel av uppgifterna 

som utbetalande organ.  

Sporrande av företag och medborgare till ansvarstagande 

Verksamheten ger bästa möjliga effekt när man inte enbart utför tillsyn utan även sporrar 

företag och medborgare att ta ansvar i sin egen verksamhet. Det är viktigt att man i land-

skapet tänker ut hur man effektivast kan säkerställa att företagen känner till kraven i lag-

stiftningen och beaktar dem. Det finns på samma sätt skäl att tänka ut hur landskapet ska 

sporra medborgarna att ta ansvar, till exempel vid djurhållning. 

Att involvera företag och andra kunder i planering, utförande, utvärdering och utveckling 

av myndigheternas verksamhet har visat sig vara goda förfaranden, när man vill öka dessa 

aktörers ansvarstagande, medvetenhet och kunnande. Om man vid sidan av den tradition-

ella tillsynen inför samarbete och ett coachande grepp från myndigheternas sida ökar det 

interaktionen mellan parterna samt öppenheten, vilket samtidigt stärker deras förtroende 

för varandra och ökar möjligheterna att lära av varandra och utbyta information. I all verk-

samhet bör man utgå från den nytta som verksamheten kan ge samhället och kunderna. 

Landskapets uppgifter inom naturresursekonomin 

Uppgifter inom vatten- och fiskerihushållningen 

Följande uppgifter inom vattenhushållningen får landskapet ansvar för: 

 hantering av översvämningsrisken, vattenreglering och produktion av hydrologisk 

information 

 tillsyn rörande dammsäkerheten 

 vård och återställande av byggda vattendrag 

 frågor som gäller grundtorrläggning och dikning 

 uppgifter i fråga om vattentjänster 

 myndighetsuppgifter som ingår i vattenlagen och som det föreskrivs särskilt om samt 

bevakande av det allmänna intresset i frågor som rör vattenhushållningen 
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Följande uppgifter inom fiskerihushållningen får landskapet ansvar för: 

 ordnande av fiskeriet och vård av fiskbestånden 

 fiskevårdsskyldigheter och bevakande av det allmänna intresset i fiskerifrågor 

 främjande av fiskerihushållningen 

 främjande och finansiering av näringsverksamhet inom fiskeri ur Europeiska havs- 

och fiskerifonden 

 allmän tillsyn över EU:s gemensamma fiskeripolitik 

Till uppgifterna inom vatten- och fiskerihushållningen hör också uppgifter som rör verkstäl-

landet av statsfördrag om gränsvattendrag. Hanteringen av risken för översvämningar, 

dammsäkerheten och tryggandet av vattentjänsterna hör till de uppgifter som ingår i Sä-

kerhetsstrategi för samhället 2017. 

Gällande lagstiftning: 

 https://mmm.fi/sv/vatten/lagstiftning 

 https://mmm.fi/sv/fiskar/central-lagstiftning 

 

Preliminära förändringar som landskaps- och vårdreformen medför 

 LS II Lagförslag, lagutkasten JSM 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28 

 med avvikelse från de ovannämnda kommer inte lagen om stödjande av grundtorr-

läggning att upphävas, och de uppgifter som gäller verkställandet av avtal om gräns-

vattendrag kommer att samlas i en lag. 

Skötseln av uppgifterna i landskapet 

Landskapet kan ordna uppgifterna inom vatten- och fiskerihushållningen antingen i anslut-

ning till landskapets organiseringsverksamhet eller i anslutning till verksamheten i land-

skapets affärsverk. Det är av stor vikt att man organiserar det samarbete som behövs mel-

lan landskapen. 

Varje landskap svarar inom sitt område för beslutsfattandet i fiskerihushållnings- och vat-

tenhushållningsuppgifterna. Landskapen ska avtala om den beredning som behövs inför 
beslutsfattande och om hur de gemensamt sköter uppgifterna så att hanteringen av 
helheter som omfattar vattendrag är säkerställd, tillgången till den specialkompe-

tens som behövs för en jämlik tjänst är säkerställd i alla landskap, synergier mellan 
uppgifterna utnyttjas och EU-uppgifternas genomslag och skötseln av skyldigheterna är sä-
kerställd.  

 Lagen om samarbete mellan landskapen vid skötsel av fiskeri- och vattenhushåll-

ningsuppgifter, LS II Lagförslag, lagutkast JSM 10 

Uppgifterna inom vatten- och fiskerihushållningen ska skötas av alla landskap med un-
dantag av 

 dammsäkerhetsmyndighetens uppgifter, som landskapet Kajanaland får ansvar 

för 

 de uppgifter som gäller följande: påföljdssystemet för och tillsynen över fiskeripoliti-

ken, fördelningen och administreringen av de aktörsspecifika fiskekvoterna, admini-

streringen av försäkringsstöd för fiske och registerföringen i anknytning till det kom-

mersiella fisket – dessa uppgifter får landskapet Egentliga Finland ansvar för 

 de uppgifter som gäller avtal om gränsvattendrag och som de berörda landskapen 

kommer att få ansvar för, i synnerhet landskapen Lappland, Kymmenedalen och 

Södra Karelen 

Tillstånden för och avtalen om vattenhushållningsprojekt överförs med stöd av verkställig-

hetslagen till det landskap där vattenkonstruktionen finns. Om ett vattenhushållningspro-
jekt har påverkan i två eller flera landskaps områden, överförs de tillstånd och avtal som 

https://turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-yts
https://turvallisuuskomitea.fi/index.php/fi/yhteiskunnan-turvallisuusstrategia-yts
https://mmm.fi/sv/vatten/lagstiftning
https://mmm.fi/sv/fiskar/central-lagstiftning
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2Imt1p7cAhWkCJoKHdoDDC4QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lausuntopalvelu.fi%2FFI%2FProposal%2FDownloadProposalAttachment%3FattachmentId%3D5068&usg=AOvVaw1ddGRI5lrTOsaKxfA_JvxQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2Imt1p7cAhWkCJoKHdoDDC4QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lausuntopalvelu.fi%2FFI%2FProposal%2FDownloadProposalAttachment%3FattachmentId%3D5068&usg=AOvVaw1ddGRI5lrTOsaKxfA_JvxQ
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gäller projektet till dessa landskap gemensamt. De vattenkonstruktioner som hänför sig till 

vatten- och fiskerihushållningsprojekt blir Tilakeskus egendom, och landskapet kommer 
överens med Tilakeskus om användningen av och ansvaret för konstruktionerna.  

 Lag om införande av lagstiftningen om verkställighet av landskapsreformen och om 

omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter 16 § 

I vissa uppgifter som gäller vatten- och fiskerihushållningen grundar sig tjänsteinnehava-
rens behörighet direkt på en speciallag:  

 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förord-

ningen om Europeiska havs- och fiskerifonden, 37 a §: en tjänsteinnehavare 

 Lag om ändring av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske, 15 a §: en tjäns-

teinnehavare i landskapet 

 Lag om ändring av lagen om registrering av fiskefartyg och vattenbruksfartyg som 

används till havs, 28 a §: en tjänsteinnehavare i landskapet 

 Lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemen-

samma fiskeripolitiken, 67 a §: en tjänsteinnehavare 

 Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens 

gemensamma fiskeripolitik, 45 §: en tjänsteinnehavare i landskapet 

 Lag om ändring av lagen om fiske, 19 §: en tjänsteinnehavare i landskapet 

 Lag om ändring av 5 och 14 § i dammsäkerhetslagen, 5 § 2 mom.: en tjänsteinne-

havare i landskapet 

Resurser 

Fiskeri- och vattenhushållningsuppgifterna är sakkunniguppgifter som kräver specialkom-
petens inom många olika delområden. I nuläget avsätts 170 årsverken för uppgifterna. I 

NTM-centralerna har skötseln av uppgifterna koncentrerats kraftigt. 

Anslagen för vatten- och fiskerihushållningsuppgifterna överförs till landskapens allmänna 
anslag, med några undantag. EU-fondmedel samt vissa små anslag som är avsedda för ett 
mycket begränsat geografiskt område: 

 medel som betalas ur Europeiska havs- och fiskerifonden och som landskapet delar 

ut som stöd 

 anslag för underhåll av konstruktioner och för skyldigheter som hänför sig till vatten- 

och fiskerihushållningsprojekt  

 finansiering för vissa små uppgifter som landskapen ska börja sköta (dammsäker-

hetstillsynen, EU-fiskeritillsynen, fördelningen och administreringen av de aktörsspe-

cifika fiskekvoterna, administreringen av försäkringsstöd för fiske, registerföringen i 

anknytning till det kommersiella fisket, registerföringen i anknytning till det kommer-

siella fisket och verkställandet av avtalen om gränsvatten)  

 ersättningar som gäller saimenvikaren. 

Landskapets övriga uppgifter inom naturresursekonomin 

Samordningen i fråga om anpassningen till klimatförändringen 

Landskapet utvecklar, samordnar och främjar regionala och lokala bedömningar av klimat-

hållbarheten och anpassningsplaneringen. 

Statsrådets principbeslut 20.11.2014: 

 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80326/2014_5am_ilmas-

tonmuutos_ruotsi.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Hantering av riskerna förknippade med invasiva främmande arter 

Landskapet övervakar efterlevnaden av lagen. Landskapet fattar också beslut om genom-

förande av snabba utrotningsåtgärder i enlighet med artiklarna 17 och 18 i förordningen om 
invasiva främmande arter. 

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4570327/Voimaanpanolaki/5a2565d5-2dcb-4996-b6d2-dca69c731361
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4570327/Voimaanpanolaki/5a2565d5-2dcb-4996-b6d2-dca69c731361
http://mmm.fi/documents/1410837/1516663/2014_5_lmastonmuutos.pdf/1716aa76-8005-4626-bae0-b91f3b0c6396
http://mmm.fi/documents/1410837/1516663/2014_5_lmastonmuutos.pdf/1716aa76-8005-4626-bae0-b91f3b0c6396
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Lagstiftning och förändringar som landskaps- och vårdreformen medför 

 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20151709 

 LS II Lagförslag, lagutkast 25 

Uppgifter som hänför sig till miljöministeriets förvaltningsområde 

De miljöuppgifter som överförs till landskapen har en väsentlig inverkan på framgången i 
varje landskap. En god livsmiljö skapar värde för invånarna, företagarna och näringsid-

karna. En god miljö har stor betydelse för trivseln, näringslivets verksamhet och invånarnas 
välfärd och en mycket stor betydelse för landskapets identitet och konkurrenskraft.  

Landskapens centrala miljöuppgifter omfattar landskapsplanläggning, vatten- och havs-
vård, främjande av naturvården, främjande av planeringen av kommunernas områdesan-

vändning, vård av kulturmiljöer och produktion av miljöinformation. Genom att sköta dessa 
uppgifter väl kan landskapen effektivt inverka på kvaliteten på områdets miljö och på invå-
narnas välfärd. 

Eftersom landskapet är en sektorsövergripande aktör har det också stora möjligheter att 

effektivt främja hållbar utveckling, koldioxidsnålhet, energi- och materialeffektiviteten, kli-
matmålen och den cirkulära ekonomin. Till landskapets uppgifter hör också samordning och 
rådgivning i klimat- och energieffektivitetsfrågor samt främjande av cirkulär ekonomi. 

Det finns närmare beskrivningar av miljöuppgifterna på webbplatsen regionreformen.fi: 

 planering av landskapet och landskapsplanläggning 
 främjande av planeringen av kommunernas områdesanvändning 

 vatten- och havsvård (se även handboken Vesien- ja merenhoidon käsikirja) 
 havsområdesplanering 
 främjande av naturvården 

 vård av kulturmiljöer 
 produktion av miljöinformation 

Flera av miljöfrågorna och områdenas utvecklingsbehov överskrider landskapens gränser. 
Landskapen kan genom att samarbeta med varandra öka verksamhetens genomslag och 

stärka kunnandet. Genom samarbete och arbetsfördelning kan resursanvändningen effek-
tiviseras. 

Utöver landskapens miljöuppgifter har också landskapens övriga uppgifter betydande inver-
kan på miljön. Till de mest betydande hör följande: trafikuppgifterna, områdesutvecklingen, 

tillväxttjänsterna, utvecklingen av landsbygden och vattenhushållningsuppgifterna. Att 
koppla miljöaspekterna till skötseln av landskapets alla uppgifter och uppsättandet av stra-
tegiska mål i landskapet är viktigt med tanke på synergifördelarna. I undersökningar har 

man till exempel kunnat påvisa att kvaliteten på livsmiljön har positiva effekter på männi-
skors livskvalitet och hälsa, vilket kan vara till stor nytta i skötseln av social- och hälso-

vårdsuppgifterna. Genom samarbete mellan miljöuppgifterna och landskapets övriga upp-
gifter och genom mångsidigt utnyttjande av kunnandet kan man stärka landskapets livs-
kraft, identitet och befolkningens välmående.  

Det finns betydande kopplingar mellan landskapens uppgiftsområden och de statliga myn-

digheternas verksamhetsområden och uppgifter. Till de viktigaste hör det kommande Sta-
tens tillstånds- och tillsynsverk Luova, Finlands miljöcentral, Trafikverket, Forststyrelsen 
och Museiverket. Med tanke på en smidig förvaltning, effektiv resursanvändning och god 

kundservice är det av största vikt att man genom ett öppet samarbete mellan landskapen 
och statens olika myndigheter och genom nätverkande säkerställer kunskapsutbytet, sam-
ordnade processer, samanvändning av datakällor och informationssystem samt obehindrad 

överföring av behövlig information.  

Kommunerna är viktiga samarbetspartner för landskapen. Kommunerna behöver få stöd 
och sakkunskap av landskapet i sina uppgifter, å andra sidan finns den bästa sakkunskapen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151709
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwig2Imt1p7cAhWkCJoKHdoDDC4QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.lausuntopalvelu.fi%2FFI%2FProposal%2FDownloadProposalAttachment%3FattachmentId%3D5068&usg=AOvVaw1ddGRI5lrTOsaKxfA_JvxQ
https://alueuudistus.fi/maakunnan-suunnittelu-maakuntakaavoitus?p_p_id=56_INSTANCE_UaMQPDw2Un7h&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_UaMQPDw2Un7h_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/alueidenkayton-suunnittelu?p_p_id=56_INSTANCE_PEbNDooAq0wN&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_PEbNDooAq0wN_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/vesien-ja-merenhoito?p_p_id=56_INSTANCE_tKyoaaLyKlaU&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_tKyoaaLyKlaU_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/merialuesuunnittelu?p_p_id=56_INSTANCE_A2EkAHJbM73U&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_A2EkAHJbM73U_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/luonnonsuojelu?p_p_id=56_INSTANCE_FfBkwfbDD6Jb&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_FfBkwfbDD6Jb_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/kulttuuriymparisto-hoito?p_p_id=56_INSTANCE_DiQGRegpMf6I&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_DiQGRegpMf6I_languageId=sv_SE
https://alueuudistus.fi/ymparistotieto?p_p_id=56_INSTANCE_NnTraI1YIYCO&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_56_INSTANCE_NnTraI1YIYCO_languageId=sv_SE
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om de lokala behoven och målen i kommunerna. Kommunernas roll är stor särskilt i plane-

ringen av områdesanvändningen och i styrningen av byggandet, och därmed har kommu-
nerna en anmärkningsvärt stor inverkan på hur landskapens miljö utvecklas. Samarbetet 
mellan landskapet och kommunerna i landskapets område har en avgörande betydelse när 

det gäller att främja en god miljö. 

Uppgifter som SHM:s förvaltningsområde sköter och skapande av samarbetsfor-
mer  

Förutom de uppgifter som gäller social- och hälsovården finns det inom SHM:s förvaltnings-
område andra uppgifter som omfattas av landskapets organiseringsansvar och som det är 

nödvändigt att bygga samarbetsformer för, både inom landskapet och i kommunerna/sam-
kommunerna för primärservice. Till dessa helheter hör i synnerhet miljöhälsovården (se 
kapitel 2.2.4) och tillsynen över serveringen av alkohol (alkoholförvaltningen). 

För att verkställandet av miljöhälsovården ska bli effektivt är det mycket viktigt med ett 

gott samarbete med landskapets övriga aktörer. Miljöhälsovårdens helhet har kontaktytor 
med särskilt hälso- och sjukvården, räddningsväsendet, alkoholförvaltningen, vattenförvalt-

ningen, markanvändningen och landsbygdstjänsterna.   

Miljöhälsovården utgör även definitionsmässigt förebyggande folkhälsoarbete, och därmed 
är den en oskiljaktig del av organiseringen av hälso- och sjukvården. Det finns en nära 
koppling mellan miljöhälsovården och hälso- och sjukvården när det gäller bedömningen av 

sanitära förhållanden i en miljö och av sanitära olägenheter som en miljö kan medföra för 
människor. Även det att miljöhälsovården ska ha beredskap för de mest betydande stör-
ningssituationerna (vatten- och matförgiftningsepidemier) och ska hantera störningar talar 

för att det behövs former för samarbete med hälso- och sjukvården. Samarbetet mellan 
miljöhälsovården och hälso- och sjukvården är av stor betydelse i samband med utredning 
och bekämpning av epidemier. Samarbetet mellan hälso- och sjukvården, företagshälso-

vården och miljöhälsovården har blivit viktigare även i och med bedömningen av sanitära 
olägenheter relaterade till föroreningar i inomhusluften samt bedömningen av sanitära olä-
genheter i bostäder och bl.a. skolor samt utredningen av människors symtom. Även i kom-

munernas arbetsgrupper för inomhusluften är samarbetet mellan hälso- och sjukvården och 
miljöhälsovården viktigt. 

Till landskapen överförs också alkoholförvaltningen från regionförvaltningsverken – totalt 
cirka 50 årsverken i hela Finland. I landskapens alkoholtillsyn finns många beröringspunkter 

med uppgifterna inom miljöhälsovården. Samma grundläggande principer (åldersgränser, 
försäljningsbegränsningar, förhållanden) tillämpas inom tillsynen enligt alkohollagen som 
inom tillsynen enligt tobakslagen. När det gäller serveringsplatserna är tillsynsplatserna de-

samma inom livsmedelstillsynen som inom alkoholtillsynen, och följderna av de störningar 
som restaurangverksamhet orsakar i närmiljön behandlas i huvudsak av landskapets häl-
soskyddsmyndighet med stöd av hälsoskyddslagen. Av ovannämnda skäl bör alkoholför-

valtningen och miljöhälsovården bygga upp fasta samarbetsformer eller organiseras så att 
de ingår i samma helhet i landskapet. 

Störningssituationer inom miljöhälsovården (vattenepidemier, matförgiftningar och djur-
sjukdomar) är tyvärr ganska vanliga även idag. Det är mycket bra att miljöhälsovårdens 

centrala samarbetspartner i fråga om beredskapen för störningssituationer samt agerandet 
i störningssituationer efter landskapsreformen finns inom landskapet. Det är synnerligen 
viktigt att man kommer överens om samarbetsformerna tillsammans med hälso- och sjuk-

vården, räddningsväsendet och vattenförvaltningen. Eftersom det i landskapet finns flera 
ansvariga aktörer i anknytning till störningssituationer är det ändamålsenligt att samord-
ningen av landskapens beredskap organiseras så att den hör till de uppgifter som landskap-

ets koncernledning sköter. 

Uppbyggande av samarbetsformer tillsammans med kommunerna 
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Inom miljöhälsovården har hälsoskyddet och delvis livsmedelstillsynen mycket kontaktytor 

med kommunens olika sektorer (miljövården, planeringen av markanvändningen och plan-
läggningen, byggnadstillsynen, vattentjänsterna, utbildnings- och bildningsväsendet, matt-
tjänsterna och lokalerna osv.), vilket bör beaktas även när miljöhälsovården organiseras. 

Bedömningen av de olägenheter som omfattas av miljöhälsovården har blivit allt viktigare 

och behovet av bedömningar har ständigt ökat, särskilt inom planeringen av markanvänd-
ningen (buller, små partiklar, strålning osv.) och inom miljövården. Även vid bedömningar 
i samband med byggnadstillstånd är det bra om en sakkunnig från miljöhälsovården är 

involverad. När kommunerna har haft det huvudsakliga ansvaret för verksamheterna har 
det i princip varit lätt att få genomslag för miljöhälsovårdsfrågorna i markanvändningen, 
miljövårdsåtgärderna och byggandet, och ofta har de också organiserats så att de skötts 

inom samma enhet i kommunen. Framöver ska de samarbetsformer som skapas för sam-
arbetet mellan landskapen och kommunerna säkerställa att samarbetet mellan sektorerna 

fortsätter.  

Eftersom miljöhälsovårdshelheten i landskapen kommer att omfatta cirka 40–200 årsverken 
beroende på landskap vore det ändamålsenligt att bilda en egen helhet i landskapet för den 
eller ansluta den till hälso- och sjukvårdshelheten. Att bilda en egen helhet för den vore bra 

med tanke på att miljöhälsovården har kontaktytor med många landskapsaktörer och att 
det inte är ändamålsenligt att den blir starkt bunden till någon av dem. Dessutom kommer 
miljöhälsovårdens kanske viktigaste samarbetspartner att finnas i kommunen (byggnads-

tillsynen, miljövården, markanvändningen), och samarbetet med dem kunde vara lättare 
om det bildas en egen enhetlig enhet för miljöhälsovården. 

Lagstiftning 

Det finns bestämmelser om landskapens samarbete i 8 kap. i landskapslagen. Följande al-

ternativ står till buds: landskapen grundar ett gemensamt organ, de inrättar en gemensam 

tjänst eller så ingår de ett avtal om skötseln av myndighetsuppgifterna. Landskapen kan 

också sköta uppgifterna genom frivilligt samarbete enligt sina behov. 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 
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5.2 Ledning av nätverk 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 bilda nätverk för att åstadkomma effektiva tjänster 

- skapa gynnsamma förhållanden för interaktion mellan de olika aktörerna 

- fastställa gemensamma mål samt bygga förtroende och förhandlingsförhållanden  

 leda nätverk  

- kräver förhandlings- och interaktionsförmåga 

- arbeta mot gemensamma mål 

Vid sidan av de traditionella hierarkiska förvaltningssystemen har också många olika typer 

av förvaltningsstrukturer, nätverk, varit verksamma under de senaste åren. Dessa har bil-

dats utifrån samarbets- och partnerskapsrelationer som inkluderat många aktörer. I ett 

nätverk arbetar aktörer som är självständiga men beroende av varandra tillsammans frivil-

ligt och med utgångspunkt i ömsesidigt förtroende. Nätverken är flexibla strukturer för be-

slutsfattande som snabbt kan förändras. De har förmåga att svara på komplexa problem 

genom att dra nytta av olika typer av expertis och anpassa sig efter omständigheterna. 

Landskapet kan i egenskap av anordnare utöver traditionella strukturer även bilda olika 

typer av nätverk med olika aktörer för organisering av tjänster, till exempel via modellerna 

för organisering av olika tjänster. 

Ett system som inkluderar flera kontaktytor och i vilket man arbetar enligt nätverkens logik 

är med avseende på ledningsarbetet mycket annorlunda än en organisation som sköter 

social- och hälsoväsendets uppgifter i en enskild kommuns eller stads organisation. Det 

ömsesidiga beroendet och de delade resurserna gör att nätverken i princip är självstyrande, 

men det finns ständigt behov av interaktion. Nätverken bör ledas i syfte att säkerställa och 

effektivisera verksamheten och interaktionen i nätverken. 

Till nätverksledarens uppgifter hör att dämpa spänningar och fungera som tolk mellan de 

olika aktörerna. Nätverksledaren försöker inverka på de interna relationerna i nätverket, till 

exempel genom att förbättra relationerna mellan aktörerna och stödja diskussionen. Vid 

ledning av ett nätverk är det viktigt att beakta de utmaningar och osäkerheter som nätver-

kets personbindningar för med sig. Nätverksledaren försöker hålla nätverket intakt och 

främja helheten, och samtidigt beakta nätverksaktörernas tankar om hur nätverket ska ut-

vecklas. Nätverksledarens aktörskap och befogenheter är situationsberoende och kan ut-

manas. För att kunna leda ett nätverk behövs i första hand förhandlings- och interaktions-

förmåga.  

Nätverk utvecklas och mognas ofta stegvis. I processen för bildande av nätverk kan några 
centrala steg urskiljas: 

1. en utmaning identifieras för nätverket, det befintliga nätverket undersöks och det 

behövliga nätverket sammankallas 

2. ett gemensamt mål tas fram och det gemensamma arbetssättet fastställs 

För bildandet av nätverk kan landskapet i egenskap av anordnare skapa goda förhållanden 

för interaktion mellan de olika aktörerna. Arbete i nätverk och ledning av nätverk kräver ett 

särskilt angreppssätt. Att leda ett nätverk innebär i sin enklaste form att man sporrar aktö-

rerna att arbeta mot organisationens mål. I stället för strukturer är det gemensamma mål, 

förtroende och förhandlingsförhållanden som håller aktörerna samman. 
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3. systematiskt nätverksarbete utförs för att nå och följa upp målen 

4. nätverksarbetets resultat och nätverkskompetensen sprids 

Vid ledning av nätverket bör man ta hänsyn till att beslutsfattandet i nätverket alltid är en 

process där man måste beakta de olika beslutsprocesserna hos varje aktör. Även om man 

har samma förväntningar och har kommit överens om målen finns det skäl att avtala om 

hur och i vilken ordning nätverket framskrider i sitt beslutsfattande. Det är också viktigt att 

sörja för att nätverket i sin helhet förblir en medveten och jämlik påverkare i de frågor som 

nätverket behandlar. 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

 Aalto-universitetets publikation Verkostojohtamisen opas: Verkostotyöskentely so-

siaali- ja terveysalalla (Järvensivu et al. 2010) 
 http://www.seugolaid.fi/wp-content/uploads/2017/03/Verkostojohtamisen-opas-

versio-1-0-30-12-2010.pdf 

  

http://www.seugolaid.fi/wp-content/uploads/2017/03/Verkostojohtamisen-opas-versio-1-0-30-12-2010.pdf
http://www.seugolaid.fi/wp-content/uploads/2017/03/Verkostojohtamisen-opas-versio-1-0-30-12-2010.pdf
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5.3 Frågor som gäller samarbetsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

För den regionala samordningen av social- och hälsovården ingår de landskap som hör till 

ett samarbetsområde för social- och hälsovården ett samarbetsavtal. I avtalet beaktas 

uppföljningsuppgifter om befolkningens välfärd och hälsa och befolkningens servicebehov 

samt de riksomfattande målen för social- och hälsovården. I samarbetsavtalet avtalas om 

följande:  

1) åtgärder för att säkerställa integration av tjänsterna och lika tillgång till tjänster, kun-

dernas rätt att delta och deras påverkningsmöjligheter samt de språkliga rättighet-

erna 

2) åtgärder för att säkerställa en verkningsfull, högklassig och kostnadseffektiv produkt-

ionsstruktur för social- och hälsovården 

3) landskapens arbetsfördelning och samarbete vid produktion av jourtjänster dygnet 

runt 

4) samarbetet inom den prehospitala akutsjukvården och samordningen av den prehos-

pitala akutsjukvården med den övriga verksamheten samt finansieringen av centralen 

för prehospital akutsjukvård 

5) landskapens arbetsfördelning och samarbete vid ordnandet av social- och hälsovårds-

tjänster (utöver de som avses i 3 och 4 punkten) samt stödtjänster, samordning av 

annan verksamhet samt principerna för ibruktagande av nya metoder 

6) samarbetsområdets investeringsplan, som ska innehålla ett gemensamt förslag från 

landskapen till statsrådet om de investeringar som är ekonomiskt betydande för 

social- och hälsovården eller annars vittsyftande med avseende på social- och hälso-

vårdens funktionssätt eller servicesystem 

7) landskapens samarbete och arbetsfördelning vid genomförandet av utbildning, forsk-

ning och utvecklingsverksamhet 

8) utvecklandet av informationshanteringen och de elektroniska tjänsterna inom social- 

och hälsovården, samordningen i fråga om användningen av klient- och patientupp-

gifter samt fastställandet av den övergripande regionala arkitekturen i samarbetsom-

rådet enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga för-

valtningen (634/2011) 

9) åtgärder som beredskapen för störningar och exceptionella situationer kräver 

10) övrigt samarbete inom social- och hälsovården.  

Arbetsfördelningen ska främja klient- och patientsäkerheten och övrig kvalitet samt för-

verkligandet av en ändamålsenlig, kostnadsnyttoeffektiv och effektiv produktionsstruktur. 

Vid arbetsfördelningen ska det dessutom säkerställas att en verksamhetsenhet som tillhan-

dahåller tjänster med stöd av samarbetsavtalet har tillräckliga ekonomiska och personella 

resurser samt tillräcklig kompetens för att sköta uppgiften. 

För den regionala samordningen och utvecklingen av den social- och hälsovård som ordnas 
av landskapen samt för samarbetet kring den finns fem samarbetsområden. I den statsråds-

förordning som fastslår vilka landskap som ska höra till samarbetsområdena beaktas att 
landskapen Birkaland, Norra Österbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland, som 
är huvudmän för universitetssjukhus, ska höra till olika samarbetsområden. För samarbets-

området upprättas en samarbetsavtal mellan landskapen. Landskapen Birkaland, Norra Ös-
terbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland sköter de förvaltningsuppgifter som 
krävs för att upprätta samarbetsavtal.  
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Landskapens samarbetsavtal upprättas för en fullmäktigeperiod. Avtalet godkänns i full-

mäktige i alla delaktiga landskap och utgör en gemensam servicestrategi för de tjänster 

som omfattas av avtalet. Även statsrådets riksomfattande mål för social- och hälsovården 

inkluderas i samarbetsområdets servicestrategi. De frågor som man kommer överens om i 

samarbetsavtalet styr samarbetsområdets verksamhet. Fullgörandet av samarbetsavtalet 

följs och utvärderas årligen, och vid behov ändras det. 

Syftet med samarbetsavtalet är att åstadkomma en ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

produktionsstruktur och att samordna tjänster. I detta sammanhang kommer man överens 

om samarbetet och arbetsfördelningen, bl.a. i fråga om dygnetruntjouren, den prehospitala 

akutsjukvården och stödtjänsterna. Om beredskapen för störningssituationer och except-

ionella situationer och tillhörande åtgärder kommer man överens om tillsammans. I avtalet 

ska det också ingå ett förslag till statsrådet om investeringar som är ekonomiskt betydande 

för social- och hälsovården eller vittsyftande och som ska genomföras under de fyra följande 

räkenskapsperioderna. Detta förslag är en förutsättning för investeringar. Man kommer 

också överens om uppföljningen av landskapens gemensamma verksamhet och om tillhö-

rande rapporteringsskyldighet. 

I samarbetsavtalet kommer man också överens om landskapens samarbete och arbetsför-

delning vid genomförandet av utbildning, forskning och utvecklingsverksamhet. Till samar-

betsområdets uppgifter hör bl.a. att tillsätta en gemensam forskningskommitté samt ingå 

ett utbildningsavtal med universitet som tillhandahåller utbildning i medicin och odontologi 

samt utbildning för socialvårdspersonal, med ett universitetslandskap som ansvarigt land-

skap. Forskningskommittén fördelar statens forskningsfinansiering inom sitt område. 

Genom samarbetsområden sköts också fastställandet av helhetsarkitekturen för informat-

ionsförvaltningen och styrningen av den, utvecklandet av de elektroniska tjänsterna samt 

samordningen av användningen av kund- och patientuppgifterna. För administrationen i 

anknytning till dessa uppgifter behövs ett organ eller forum som verkar över landskaps-

gränserna och vars uppgift är att fatta beslut, samordna verksamheten och rapportera till 

SHM. Dessutom ska nationella informationslösningar användas, om sådana finns tillgäng-

liga. Till det ansvariga landskapets uppgifter hör att ansvara för ordnandet av sammanträ-

den och de administrativa arbetena i anknytning till dessa. 

När samarbetsavtalet bereds är det viktigt att beakta att servicesystemet ska utvecklas 

klient- och patientorienterat och i enlighet med det faktiska servicebehovet. Det behövs 

också en gemensam uppfattning om servicebehoven i framtiden, om kommande föränd-

ringar i verksamhetsmiljön, om de uppskattade kund- och patientströmmarna över land-

skapsgränserna och om den sammantagna ekonomiska situationen i de landskap som hör 

till samarbetsområdet. Dessutom behövs information om det befintliga kompetenskapitalet. 

Med hjälp av gemensamma undersökningar av kompetensbehoven kan man bilda sig en 

uppfattning om organiseringen av utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamheten 

och se till att den faktiskt stöder servicesystemet. 

I framtiden kan man utveckla också annat än social- och hälsovårdstjänsterna på special-

nivå i samarbeten över landskapsgränserna, exempelvis i fråga om de praktiska åtgärder 

som behövs för att nå de riksomfattande utvecklingsmålen. Ett gemensamt uppgiftsun-

derlag i samarbetsområdet främjar utvecklingsarbetet i samarbetet och kan spara land-

skapens resurser i uppgiften att organisera social- och hälsovården. Enhetliga verktyg och 

förfaranden i organiseringsarbetet förbättrar också uppgifternas jämförbarhet. Jämförbara 

uppgifter bör också vara målsättningen på nationell nivå. Det kan rekommenderas att land-

skapen utför sin organiseringsverksamhet nätverksbaserat i samarbetsområdena. 

Till landskapens centrala uppgifter som anknyter till de verksamheter som sköts av samar-

betsområdet för social- och hälsovårdstjänsterna hör följande: 
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 sköta de centraliserade uppgifterna i de mest krävande tjänsterna över landskaps-

gränserna 

 upprätta ett samarbetsavtal för skötseln och samordningen av tjänster  

 grunda ett forum för beslutsfattandet över landskapsgränserna 

 bereda målen i samarbetsavtalet utifrån information om servicebehovet och kompe-

tensen 

 genomföra det regionala samarbetet i enlighet med samarbetsavtalet 

 koordinera det samarbete mellan landskapen som gäller utvecklingsarbete och in-

formationsförvaltning 

Samarbete vid organisering av den regionala väghållningen 

Enligt lagen om trafiksystem och landsvägar (RP-utkastet 5.7.2017) ska samarbetsområ-

dena (max. 9) för den regionala väghållningen sköta planeringen av väghållningen och 

finansieringen, beredningen av planen för väghållning och trafik och väghållningsavtalet, 

planeringen av vägprojekt samt upphandlingen av planering, underhåll och byggande av 

landsvägar. I februari 2018 hade de som ansvarade för beredningen i fråga om trafikför-

valtningen (kommunikationsministeriet, Trafikverket, NTM-centralerna) och landskapen till-

sammans tagit fram följande alternativ för organiseringen (enligt 8 § i landskapslagen): 1) 

en modell med ett värdlandskap, 2) en landskapsenhet som hör till landskapskoncernen xx 

sköter väghållningsuppgifterna, 3) samarbetsområdets uppgifter sköts av ett gemensamt 

affärsverk för väghållningen och 4) ett organ som är gemensamt för landskapen och en 

serviceinrättning som är underställd detta organ. Dessutom har det konstaterats att även 

andra slags modeller bör granskas. Man fortsätter beredningen för att finna fungerande 

modeller för olika samarbetsområden. 

Lagstiftning 

 landskapslagen (12 §, 46-51 §) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård (10 §, 16–18 §, 27 §) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Som exempel på tjänster och uppgifter som kan samlas i ett samarbetsområde kan nämnas 

de tjänster riktade till barn, unga och familjer för vilka man i det pågående programmet för 

utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) grundar kompetens- och stödcenter i fem 

samarbetsområden. Dessa center har delvis en nätverksstruktur. I centren samlas de tjäns-

ter som förutsätter ytterst krävande kompetens och specialisering, och centren sköter även 

styrningen och samordningen av samarbetet mellan landskapen i fråga om dessa tjänster. 

Till centrens uppgifter hör också samarbete med landskapen, universiteten, universitets-

sjukhusen och kompetenscentrumen inom det sociala området i syfte att stärka forsknings- 

och utvecklingsverksamheten och styrningen genom information. Centren kan delta i be-

redningen och uppföljningen av samarbetsavtalet i fråga om dessa tjänster för barn, unga 

och familjer och i fråga om det forsknings- och utvecklingsarbete som genomförs i anknyt-

ning till dessa tjänster. 

  

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-
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6 Anordnarens organisation 

 

6.1 Anordnarens kompetens och förmågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter 

 se till att personalen är väl organiserad och behärskar substansfrågorna 

 förstå och tillägna sig den nya anordnarrollen 

Anordnaren ska ha kompetens i bl.a. följande: 

 strategisk planering och ledning (bl.a. landskaps- och servicestrategin, samarbets-

avtalet för samarbetsområdet och planer för olika substansfrågor) 

 ledning av förändringar 

 upphandling och konkurrensutsättning 

 affärsverksamhet, handel och marknadsmekanismer 

 avtal 

 innovativa upphandlingar och verkningsfullhet 

 utvecklingsarbete 

 ledning av nätverk 

 informationshantering och ledning genom information, fasta delar av anordnarens 

kompetens  

 främjande av delaktighet samt välfärd och hälsa 

 frågor som gäller informationsförvaltning, landskapets registerföring och datasekre-

tess 

I utkastet till landskapslag separeras organiseringen och produktionen av tjänsterna från 

varandra, vilket är en relativt ny sak i den finländska tjänsteproduktionen. Man kan emel-

lertid samla erfarenheter och lärdomar av de beställar-producent-modeller som använts i 

olika städer. Lagutkasten ger dock anordnaren en roll som är mer strategisk än vad bestäl-

laren har i beställar-producent-modellerna. 

När landskaps- och vårdreformen verkställs är det viktigt att man anammar den nya anord-

narrollen, separerar sig från tjänsteproduktionen och analyserar vilket kunnande och vilka 

verktyg som behövs för organiseringsuppgiften. En stark anordnare har de bästa förutsätt-

ningarna att förebygga ett demokratiunderskott, och en stark anordnare går på allvar in för 

att producera tjänsterna för landskapets invånare utifrån behoven och låter inte det rådande 

Skötseln av anordnaruppgifterna kräver bred strategisk kompetens. Detta innebär att hela 
landskapets verksamhet ska utformas som en organiseringsuppgift, bl.a. verksamhetsstruk-

turen. Dessutom behövs prognostiseringsförmåga och ledningskompetens. Vidare behöver 
anordnaren ha en goda insikter och kompetens i ekonomi- och budgetkopplingar. Anordna-
ren behöver förmåga att hantera tjänsterna som helheter och att se integrationsmöjlighet-

erna, så att tjänsterna bildar en fungerande och enhetlig servicekedja för kunden. Funge-
rande informationssystem ger möjlighet att få analyserade uppgifter om verksamheten och 
ekonomin, vilket betyder att anordnaren kan leda genom information. 

 
Skötseln av anordnarens uppgifter förutsätter kompetens i att organisera tjänster men även 
tillräckliga insikter i hur man producerar tjänster. Styrningen av landskapets egen produktion 

(genom avtalsstyrning eller på något annat sätt) skiljer sig från styrningen av de tjänster 
som upphandlas på marknaden. Den kräver en annan typ av stark kompetens, till exempel 
kompetens i att allokera finansiering och i att sätta upp mål för verksamhetens resultat och 

följa upp hur målen nås. 
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sättet att producera tjänsterna och den rådande situationen på marknaden påverka. En av 

anordnaren beredd landskaps- och vårdstrategi som utgår från behoven, som är oberoende 

av de rådande servicestrukturerna och som är tillräckligt konkret utgör också en god garanti 

för att landskapet ska kunna hålla sig inom den rambudget som baserar sig på finansie-

ringslagen. En förutsättning för framgång i organiseringsuppgiften är att anordnaren är till-

räckligt stark och har den kompetens som behövs för att hantera den helhet av tjänster 

som anordnaren har ansvar för. Det omfattande uppgiftsfält som landskapet med organise-

ringsansvar har enligt utkastet till landskapslag kräver att landskapet har en väl organiserad 

personal som behärskar substansfrågorna, och en central framgångsfaktor är att man i de 

nya organisationerna sörjer för personalens anställningsvillkor och välbefinnande i arbetet. 

Anordnarens kompetens och förmågor blir centrala. 

Upphandlingarna på marknaden kräver god kompetens i upphandling, konkurrensutsättning 

och affärsverksamhet, vilket inkluderar bl.a. kunskaper om avtal och innovativa upphand-

lingar, samt kunskaper om produktivitet. Kompetens i upphandling har dessutom en nära 

koppling till dialog med marknaden, kännedom om marknadsmekanismerna och förmåga 

att leda nätverk. Hanteringen av valfriheten är en ny sak inom organiseringen av tjänster 

och kräver nya färdigheter hos anordnaren. Enligt lagutkasten kan valfriheten hanteras med 

hjälp av kriterier i de avtal som upprättas, eventuella bonussystem och sanktioner och bl.a. 

mål för verkningsfullhet. Skötseln av organiseringsuppgiften kräver förmåga att sörja för 

tjänsteproduktionens verkningsfullhet. För att man ska lyckas med detta är det nödvändigt 

bl.a. att identifiera de rätta indikatorerna och att använda lämpliga incitament och bonus-

/sanktionssystem vid styrning av tjänsteproduktionen. 

Anordnaren bör samla in uppgifter om tjänsterna som producerats på olika sätt och anord-

naren bör ha förmåga att utnyttja den information som analyser gett, bl.a. vid utvärdering 

av de olika sätten att organisera tjänsterna och vid uppföljningen av producenternas tjäns-

ter. Det är också viktigt att använda de rätta indikatorerna, både lokala indikatorer och 

indikatorer som gäller hela landskapet, men också riksomfattande indikatorer som ger möj-

lighet till jämförelser mellan landskapen. Att kunna leda genom information är särskilt vik-

tigt när det gäller organiseringskompetensen. 

Kompetens i utvecklingsarbete är ett annat viktigt område i fråga om anordnarens för-

mågor. Detta delområde har koppling till organiseringen av alla tjänster som omfattas av 

landskapens organiseringsansvar. Att ha kompetens i utvecklingsarbete innebär att man 

kan utveckla de nuvarande tjänsterna och planera nya servicesätt på olika nivåer samt att 

man lägger märke till möjligheter till integration av olika tjänster. Denna kompetens behövs 

vid planering av tjänsterna. Den information som erhålls vid ledning genom information har 

en viktig roll i utvecklingsarbetet. 

För att anordnaren ska lyckas i sina uppgifter är det också av stor vikt att man kan samar-

beta och bevaka intressen. Landskapen ska bygga upp olika samarbetsmodeller med kom-

munerna, bl.a. för det samarbete som behövs vid främjande av välfärd och hälsa, och även 

modeller för samarbete med många andra aktörer. Anordnaren behöver förmåga att orga-

nisera olika modeller för invånarnas deltagande och samarbete. 

Utöver bestämmelserna i substanslagstiftningen finns det även i EU:s kontrollförordning 

((EG) nr 882/2014, reviderad (EU) 2017/625) bestämmelser om inspektörers kvalifikat-

ioner. Landskapet ska sörja för att inspektörerna är väl insatta i EU-lagstiftningen och den 

nationella lagstiftningen för det egna uppgiftsområdet, i sitt ansvarsområde vad gäller in-

spektionerna och i förvaltningsförfarandena, likaså för att inspektörerna har tillgång till 

rättsligt stöd. Enligt lagstiftningen ska dessutom flera uppgifter skötas av en tjänsteveteri-

när, vilket måste beaktas vid organisering av uppgifterna. I vissa livsmedelstillsynsuppgifter 
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krävs att tjänsteveterinären har de kvalifikationer som föreskrivs i EU-lagstiftningen ((EG) 

nr 854/2004), vilket landskapet ska beakta när veterinären utnämns till tjänsten.   

Landskapet organiserar tillsynsuppgifterna inom miljöhälsovården (livsmedelslagen, hälso-

skyddslagen, tobakslagen, lagen om djursjukdomar, lagen om transport av djur, lagen om 

animaliska biprodukter, lagen om medicinsk behandling av djur, lagen om ett system för 

identifiering av djur) samt annan tillsyn över livsmedelskedjan. Det finns bestämmelser om 

kraven på kvalifikationer och fortbildning för personer som sköter dessa uppgifter i EU:s 

kontrollförordning ((EU) nr 2017/625), i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och i vissa 

speciallagar. Dessa specialbestämmelser behandlas närmare på webbplatsen 

(https://alueuudistus.fi/sv/mat-och-naturresurstjanster). 

 

Landskapet ska säkerställa att personer som sköter uppgifter som hänför sig till helheten 

av utbetalande organ har tillräcklig kompetens för uppgiften. När det gäller de utbetalande 

organen ingår krav på att kompetensen ska säkerställas och stränga krav som rör separat-

ion av uppgifter. Separationskraven ger upphov till konkreta resursbehov, till exempel vad 

gäller personalstyrkan. Även dessa bör beaktas utöver de frågor som gäller kompetensen. 

Skötseln av de uppgifter som hänför sig till helheten av utbetalande organ baserar sig till 

stor del direkt på den reglering på EU-förordningsnivå som ska tillämpas i medlemsstaterna 

samt på nationell substanslagstiftning. EU-författningarna ålägger det organ som sköter 

uppgifterna som utbetalande organ, såsom landskapet, att se till att de som är anställda 

hos organet har tillräcklig kompetens för att sköta uppgifterna. Detta förutsätter att land-

skapens personal aktivt deltar i den utbildning som Livsmedelsverket ordnar och att land-

skapen följer de detaljerade anvisningar som Livsmedelsverket utfärdar med stöd av EU-

författningarna om skötseln av de uppgifter som hänför sig till helheten av utbetalande 

organ. På detta sätt säkerställs att bl.a. kraven som baserar sig på EU-lagstiftningen uppfylls 

för tjänsteinnehavarnas del. Om uppgifterna som hänför sig till helheten av utbetalande 

organ finns närmare uppgifter på Landsbygdsverkets sidor om de utbetalande organen 

(http://www.mavi.fi/sv/Sidor/default.aspx). 

Lagstiftning 

Om kompetensen och förmågan finns det ingen egentlig lagstiftning, men i bl.a. följande 

lagrum finns hänvisningar som gäller kompetens: 

 landskapslagen 7 § (organiseringsansvar), 9 § (uppfyllande av produktionsansvaret 

och tillsynen över det), 13 § (samråd mellan staten och landskapet), 35 § (land-

skapsstrategi) 

 lagen om ordnande av social- och hälsovård 4 § (tryggande av den behovsbaserade 

tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet), 20 § (initiativ till att inleda ut-

värderingsförfarande i landskapen), 30 § (årlig rapport om tillgången till tjänster och 

det finansiella läget), 31 § (uppföljning och utvärdering av social- och hälsovården) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

Nationella indikatorer för verkningsfullhet och kostnadsuppgifter 

En gott förfarande vore att utarbeta en plan för säkerställande, upprätthållande och utveckl-

ing av personalens yrkesskicklighet. Till planeringen hör regelbunden bedömning av kom-

petensbehoven i organisationen och av personalens årliga behov av fortbildning. Det vore 

bra att fastslå hur mycket utbildning personalen ska kunna få årligen, t.ex. så att det anges 

ett visst antal utbildningsdagar per årsverke. 

http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/Sivut/maksajavirasto.aspx
http://www.mavi.fi/sv/Sidor/default.aspx


78 
 

 

För att det ska finnas tillräckligt med kompetens kan det vara nödvändigt att personalen 

specialiserar sig på olika uppgifter. I så fall är det viktigt att sörja för att arrangemangen 

med ersättare är tillräckliga.  
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6.2 Anordnarens organisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter  

 Förutsätter en väl organiserad personal som behärskar substansfrågorna 

 Viktiga element i anordnarorganisationen är bl.a. 

- Den politiska styrningen 

- Strategin som utgångspunkt för verksamheten 

- Förvaltningsstadgan och andra styrningsmodeller  

- De olika funktionerna; bl.a. ekonomi, ägarstyrning, upphandling, forsknings-, ut-

vecklings-, utbildnings- och innovationsverksamhet, prognostisering och inform-

ationsproduktion, hantering av avtal, intressebevakning, övrig förvaltning såsom 

dokumenthantering och beredning av beslut samt stödtjänster. 

Anordnarens uppgift som en separat funktion är en ganska ny helhet i Finlands offentliga 

förvaltning. Det är värt att dra nytta av städernas erfarenheter av beställar-producent-mo-

dellerna även vid planering av anordnaruppgiften och organisationen i samband med land-

skapsreformen. Enligt lagutkastet är dock anordnarens uppgift mer strategisk än beställa-

rens uppgift i de beställar-producentmodeller som funnits i Finland. Vid organisering av 

anordnarens verksamhet ska man sörja för oberoendet i förhållande till den egna tjänste-

produktionen. 

Anordnarens uppgifter sköts i första hand av landskapsfullmäktige och landskapsstyrelsen, 

vilka fattar beslut utifrån beredning som utförs av tjänsteinnehavare som ansvarar för or-
ganiseringen och som är oberoende i förhållande till produktionen. Till den roll som anord-

narorganisationen i landskapsförvaltningen har hör att definiera uppgifterna i landskapet 
och tjänsternas innehåll samt att styra och övervaka produktionen. I denna modell med 
flera producenter bör man i fråga om landskapsfullmäktiges och landskapsstyrelsens roller 

fästa uppmärksamhet vid organiseringen av tjänsterna, frågor som gäller tjänsternas inne-
håll och kvalitet samt bl.a. marknadens funktionalitet.  

I den praktiska verksamheten kan anordnarens uppgifter organiseras på många olika sätt. 
Man bör noga planera hur man ska placera de olika funktionerna som landskapen kommer 

att få ansvar för (bl.a. ekonomi, ägarstyrning, upphandling, utveckling, hantering av avtal, 
tillsyn, intressebevakning samt annan förvaltning såsom dokumenthantering och beredning 
av beslut samt stödtjänster) i organisationen. Det bör också göras en bedömning av vilka 

av de funktioner eller tjänster som gäller hela koncernen som anordnaren och producenten 
kan samarbeta kring. 

Ordnandet och produktionen av tjänster skiljs åt i landskapens verksamhet, vilket gäller 
social- och hälsovårdstjänsterna, räddningsväsendets tjänster och beredskapen, tillväxt-
tjänsterna och avbytartjänsterna. Landskapet är en koncern där man för tjänsteprodukt-

ionen i de ovannämnda tjänsterna bildar en egen resultatenhet. Enligt utkastet till land-
skapslag svarar landskapet, som har ansvar för organiseringen, för fullgörandet av invånar-
nas rättigheter enligt lag och för samordningen av tjänstehelheterna samt för jämlik tillgång 

till de tjänster som ordnas och övriga åtgärder; för bestämning av behov, kvantitet och 
kvalitet; för produktionssättet; för styrning och övervakning av produktionen och för utö-
vandet av myndigheternas befogenheter. 
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Figur 2. Koncernmodell 1. 
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Anordnarorganisationen kan exempelvis byggas upp på traditionellt sätt genom att i land-
skapsorganisationen inrätta separata enheter för de organisationer som överförs, dock så 

att eventuella synergifördelar beaktas genom att bedöma varje enhets uppgifter som en 
helhet. I denna modell finns dock risk för att sektorerna och verksamheterna bildar silon. 
Organisationen kan också byggas upp enligt anordnarens allmänna funktioner och uppgifter. 
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Då blir det möjligt att i viss mån undvika silobildning i anordnarorganisationen enligt de 

traditionella sektorerna. I figur 3 nedan visas en modell med en matrisorganisation där 
resurserna har organiserats enligt anordnarens generiska funktioner och tjänstehelheterna 
i sin tur enligt funktioner. Funktionerna kan representera exempelvis kundsegment, och för 

att tillgodose deras behov organiseras tjänsterna i helheter. Att bygga en anordnarorgani-
sation som är en fast del av landskapets koncernförvaltning (sammanslagning av organise-
ringen och koncernstyrningen) ger möjlighet att använda resurserna effektivt och kan för-

hindra att koncernstyrningen och anordnarens styrning sätter upp motstridiga mål, vilket 
förekommit i beställar-producent-modellerna.  

 

Figur 3. Koncernmodell 2. 
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formation) 

 

Styrning och tillsyn (bl.a. ägarstyrning och tillsynsfunktioner) Resurser och 
verktyg 

Upphandling och hantering av tjänster (bl.a. strategisk upphandling)  

Utveckling  

Samarbete och intressebevakning  

Strategiska koncerntjänster (bl.a. informationsförvaltning, strategisk HR och arbetsgivar-
verksamhet, kommunikation, juridiska frågor och beredning inför beslut, intern revision) 
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Vid fastställande av landskapens organisation utgår man i varje landskap från sina egna 

behov, men man kan gärna utforma den nya organisationen så att det i och med reformen 
uppkommer moderna verksamhets- och ledningsmodeller. 

Anordnaren måste vara tillräckligt stark och ha tillräcklig kompetens för att hantera helheten 
av tjänster och styra tjänsteproduktionen. I landskapen ska man se till att anordnaren har 

tillräckligt med expertis för anordnaransvaret för de olika tjänsterna. Den politiska styr-
ningen gäller organiseringen av tjänsterna. Anordnaren ska utgå från landskapets strategi 
när man fattar beslut om den strategiska upphandlingen av tjänster och om hur valfriheten 

ska förverkligas, när man fastställer förfarandena för kundstyrningen och kundplanerna och 
de olika aktörernas roller och ansvar i anknytning till dessa och när man fastställer service-
kedjorna och de olika aktörernas roller och kostnadsansvaren i dessa. Detta är en förutsätt-

ning för att den offentliga produktionen och den privata produktionen inom direktvalstjäns-
terna ska kunna behandlas jämlikt. 

Med tanke på anordnarens uppgift är det av stor vikt att arbetsfördelningen mellan anord-

naren, landskapets affärsverk och de bolag som producerar tjänster på marknaden är till-
räckligt klar. Om det inte utfärdas några närmare bestämmelser i lagstiftningen om dessa 
frågor, är det nödvändigt att i förvaltningsstadgan eller i avtal behandla bl.a. följande: 

 mekanismerna och verktygen för styrning av verksamheten 

 fördelningen av ansvaret mellan anordnaren och producenten vid upphandling av 

tjänster 

 organiseringen av kundstyrningen 

 ansvarsområdena och organiseringen av verksamhetsutvecklingen 

Organisering av uppgifter som hänför sig till jord- och skogsbruksministeriets för-

valtningsområde 

Förvaltningen i samband med EU:s landsbygdsfond och garantifond för jordbruket grundar 

sig på ett heltäckande, effektivt förvaltnings- och tillsynssystem för verkställande av stöden 

för hela jordbruket och för utveckling av landsbygden, ett system som kommissionen och 

medlemsstaterna har delat ansvar för. I landskapet kommer uppgifterna att placeras i tjäns-

tehelheterna för jordbruks- och livsmedelsproduktion och för utveckling av landsbygden. I 

de verkställighetsuppgifter som hänför sig till fonderna i fråga ingår också uppgifterna som 

utbetalande organ, det vill säga administrativa kontroller, tillsyn på plats, utbetalning och 

bokföring av stöd samt organiseringen av dessa uppgifter. Verkställighetsuppgifterna i fråga 

om EU-medlen och de nationella medel som är kopplade till dessa sköts genom samarbete 

mellan landskapen och Livsmedelsverket (t.o.m. 31.12.2018 Landsbygdsverket) för förvalt-

ningens och tillsynens del. Livsmedelsverket ger anvisningar om förvaltningen och tillsynen 

samt ansvarar för utbetalningarna och bokföringen. 

Verkställighetsprocessen för stöden i landskapen innefattar de uppgifter som hänför sig till 

de administrativa kontrollerna i samband med jordbrukarnas ansökningar om stöd, tillsynen 

på plats, fattande av förbindelse-, avtals-, stöd och återkravsbeslut samt beredningarna i 

anknytning till dessa. Dessa uppgifter bildar den s.k. processen för jordbrukarstöd. När det 

gäller tjänsterna för utveckling av landsbygden ingår följande i processen: beslut om bevil-

jande av stöd i samband med stödansökningar, betalningsbeslut, beslut om återkrav samt 

tillhörande administrativa kontroller. Denna uppgiftshelhet bildar den s.k. processen för 

projekt-, företags- och strukturstöd. Landskapen ska också informera och utbilda dem som 

ansöker om stöd om frågor som gäller dessa processer. 

Det är Livsmedelsverket som organiserar de uppgifter som sköts i landskapet. Livsmedels-

verket ger de detaljerade anvisningar som EU-lagstiftningen föreskriver och anvisningar 

som kompletterar dessa om detaljerna i verkställandet av uppgifterna som utbetalande or-

gan. Livsmedelsverket ger också landskapen tillgång till de informationssystem som behövs 
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vid skötsel av uppgifterna. Landskapet och Livsmedelsverket ingår ett avtal om utbetalande 

organ, i vilket detaljerna kring skötseln av uppgifterna fastställs (se länkarna). Med tanke 

på EU:s finansiella korrigeringar är det minst riskfyllt att sköta uppgifterna med en enhetlig 

verkställighetsprocess för jordbruket och utvecklingen av landsbygden, en process som in-

nefattar uppgifterna som utbetalande organ. En enhetlig verkställighetsprocess begränsar 

inte i sig vilka uppgifter som kan skötas i samma organisationshelhet tillsammans med 

uppgifterna som utbetalande organ. Med tanke på den separering som har sitt ursprung i 

EU-lagstiftning och eventuella jävsfrågor vore det önskvärt att landskapen skapar en sådan 

organisation för sina uppgifter som utbetalande organ som beaktar kundernas behov så bra 

som möjligt. 

Om skötseln av uppgifterna som utbetalande organ ska det stiftas en lag. Enligt den rege-

ringsproposition som gäller lagen (se länkarna) är det inte möjligt att ge uppgifterna som 

utbetalande organ till ett affärsverk.  

Uppgifterna som utbetalande organ och grunderna i fråga om avtalet om utbetalande or-
gan beskrivs närmare i detaljmotiveringarna till den kommande lagen om skötseln av upp-
gifterna som utbetalande organ i landskapen (fr.o.m. s. 90). (https://alueuu-

distus.fi/documents/1477425/4570327/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut/eae3e92e-
9803-4e8e-94b4-285cdf573645/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut.pdf) 

Det finns information om kriterierna för det utbetalande organet och om avtalet om utbe-
talande organ på Livsmedelsverkets (t.o.m. 31.12.2018 Landsbygdsverket) webbplats. 

Lagstiftning 

Utkastet till landskapslag, särskilt avdelning III (Organ och ledning) och IV (Förtroendevalda 

och personal) 

Nationellt stöd och exempel på god praxis 

 

  

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/4570327/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut/eae3e92e-9803-4e8e-94b4-285cdf573645/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4570327/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut/eae3e92e-9803-4e8e-94b4-285cdf573645/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4570327/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut/eae3e92e-9803-4e8e-94b4-285cdf573645/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut.pdf
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/4570327/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut/eae3e92e-9803-4e8e-94b4-285cdf573645/MAKU+II+yksityiskohtaiset+perustelut.pdf
http://www.mavi.fi/fi/tietoa-meista/maksajavirasto/maksajavirastovaatimukset/Sivut/default.aspx
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6.3 Informationshantering och ledning genom information 

 

 

 

 

 

Ledning genom information inom social- och hälsovården innebär i fråga om service-

systemet självvärdering av genomförd verksamhet och planering av kommande verksamhet 

genom att använda bästa möjliga information som är tillgänglig. På strategisk nivå svarar 

man på frågan: gör vi de rätta sakerna? Vid strategisk planering definieras och granskas 

den grundläggande uppgiften. Det är frågan om långsiktig planering som ligger till grund 

för den operativa ledningen och planeringen. På operativ nivå kontrolleras att saker görs på 

rätt sätt. Den strategiska planeringen är särskilt viktig på nationell nivå. I och med att 

landskapen blir anordnare av tjänster blir de tvungna att överväga hur verksamheten ska 

organiseras på både strategisk och operativ nivå på ett i Finland nytt sätt. I tjänsteprodu-

centernas verksamhet är den operativa planeringsnivån viktigare, men på alla tre nivåer 

finns båda elementen med. Mellan dessa nivåer finns den taktiska ledningsnivån, som är 

aktuell för dem alla. 

I fråga om den nationella styrningen innebär ledning genom information kontinuerlig upp-

följning av de mål som satts upp på nationell nivå och förnyad bedömning av målen. För 

uppföljningen och utvärderingen av förverkligandet av riktlinjerna kan uppföljningsobjekt 

och indikatorer fastställas. När det gäller finansieringsstyrningen utgör uppföljningen av 

finansieringens storlek, tillräcklighet och användning en naturlig del av både den strategiska 

och operativa styrningen och planeringen, men strukturen innehåller också annan styrning. 

För samrådsförfarandet mellan staten och landskapen behövs stöd i form av en enhetlig, 

jämförbar bild av landskapens verksamhet. Ett heltäckande och enhetligt informationsun-

derlag är också viktigt i nätverken samt i informationsstyrningen och den normativa styr-

ningen. 

De rätta indikatorerna kan väljas endast där målen sätts upp. De nationella målen för social- 

och hälsovårdsreformen, som styr den nationella beredningen, anges i regeringens propo-

sition och kommer att preciseras under kommande år med nationella strategiska mål som 

sätts upp för fyra år i sänder och som i sin tur kan preciseras i samband med de årliga 

granskningarna av ändringar i lagstiftningen och förhållandena. 

Landskapen är skyldiga att följa den nationella lagstiftningen och strategin, så samma frågor 

är viktiga även för tjänsteproducenterna. Uppföljningsdata som rör frågorna på denna stra-

tegiska nivå ska rapporteras till den nationella nivån. Dessutom har landskapen i egenskap 

av autonoma aktörer sina egna servicelöften och strategier som de följer och rapporterar 

till den egna politiska ledningen och till sina invånare. I egenskap av anordnare ska land-

skapen också sätta upp operativa mål för verkställandet av de strategiska målen samt följa 

måluppfyllelsen. 

De strategiska målen som sätts upp på nationell nivå och i landskapen förmedlas till tjäns-

teproducenterna via styrning av den operativa verksamheten genom finansiering, lagstift-

ning och avtal, till vilka rapporterings- och uppföljningsskyldigheter kan kopplas. Tjänste-

producenterna har troligen också egna strategiska mål som inte hänför sig till den nationella 

styrstrukturen utan till utveckling av den egna verksamheten och till deras aktiviteter på 

marknaden. För dessa mål har tjänsteproducenterna egna behov i fråga om insamling och 

utnyttjande av uppgifter. 

Informationsledning består av processer och förfaranden för insamling, förädling och utnytt-
jande av uppgifter inom en organisation samt vid kommunikation mellan organisationer. Det 
torde däremot vara frågan om ledning genom information när man med hjälp av uppgifter 

som skaffats och förädlats på olika sätt försöker skapa värde och när man försöker dra nytta 
av information vid beslutsfattande. Det är svårt att leda genom information, om informat-
ionsledningen inte fungerar. 
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När det gäller informationsledningen inom social- och hälsovården börjar tidsspannet några 

år bakåt i tiden och sträcker sig 5–10 år framåt.  På tidsspannet inverkar dock förändrings-

takten och påverkansmekanismerna i fråga om de fenomen som granskas. Till exempel 

många åtgärder som vidtas för att förbättra barnens och de ungas hälsa och välbefinnande 

kan man se effekterna av först årtionden senare.  

I Finland har det inte hittills funnits någon nationell för jämförelser lämplig rapporterings-

struktur för social- och hälsovården, med undantag av den grundläggande rapporteringen 

vid produktion av statistiska uppgifter och registeruppgifter. När regionreformen genomförs 

uppkommer en helt ny nationell struktur för informationsledningen. Denna beskrivs i rege-

ringens proposition om organiseringen av social- och hälsovården. I författningarna ingår 

skyldigheter att använda (A), rapportera (B), samla information och utföra uppföljning (C) 

samt lämna information till andra (D): 

Statsrådet 

 de riksomfattande strategiska målen för social- och hälsovården (A) 

 planen för de offentliga finanserna (A) 

 budgeten (A) 

Social- och hälsovårdsministeriet 

 den årliga utredningen för bedömning av tillgången till tjänster och finansieringens 

tillräcklighet (B) 

 SHM och landskapens dokument om förhandlingar (B) 

Landskapen 

 den årliga rapporten till SHM och THL om tillgången till tjänster och det finansiella 

läget i området (B) 

 skyldigheten att följa tjänsteproduktionen och befolkningens hälsa och välfärd samt 

lämna uppgifter till THL (C+D) 

 egenkontrollplanen och uppföljningen av den (B) 

 avtalen med tjänsteproducenterna (A) 

 landskapet ska för sin del för varje fullmäktigeperiod bereda en regional välfärdsbe-

rättelse och publicera den i det offentliga datanätet (A+B) 

 servicestrategin (A) 

 servicelöftet (A) 

 samarbetsavtalet med fyra års mellanrum, den årliga uppföljningen av det (A+C) 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) 

 en årlig expertbedömning till SHM som tar ställning till om tjänsterna svarar på be-

folkningens behov på ett jämlikt sätt samt om tjänsterna tillhandahålls på ett kost-

nadsnyttoeffektivt sätt (B) 

 en årlig utredning om situationen för och genomförandet av social- och hälsovården 

för användning vid förhandlingarna mellan landskapen och SHM (B) 

Regionförvaltningsverket  

 en årlig rapport till SHM och THL om allas lika tillgång till tjänster i landskapen utifrån 

de uppgifter som erhållits i samband med tillsynen över social- och hälsovården (B) 

Tjänsteproducenterna 

 skyldigheten att följa tjänsteproduktionen och lämna uppgifter till landskapet och 

THL (C) 

 skyldigheten att använda egna, regionala och nationella uppgifter vid säkerställande 

av tjänsternas kvalitet o.d. (A) 

 egenkontrollplanen och uppföljningen av den (A+C) 

 avtalet med landskapet (A) 
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Invånarna, kunderna och personalen 

 uppgifter om respons på verksamheten till tjänsteproducenterna (B) 

 invånarnas synpunkter ska beaktas vid utarbetande av landskapets servicelöfte, 

landskapens samarbetsavtal samt samarbetsområdets förslag till social- och hälso-

vårdsministeriet om hur tjänsterna i området och utvecklandet av dem samt samar-

betet mellan landskapen bör beaktas i de riksomfattande målen (A) 

Kommunerna 

 en årlig rapport till kommunfullmäktige om kommuninvånarnas välfärd och hälsa och 

om genomförda åtgärder samt en gång per fullmäktigeperiod en välfärdsberättelse 

som ska publiceras på nätet och lämnas till landskapet (A+B) 

De processer och förfaranden genom vilka information samlas in och förädlas är inte gratis. 

Trots att vi i Finland även i en internationell jämförelse har ett exceptionellt gott grundläg-

gande informationsunderlag, så har vi till skillnad från några andra länder inget färdigt sy-

stem för enhetlig och systematisk insamling och rapportering av uppgifter för uppföljning 

av de nationella målen och planering av förändringar. Landskapsanordnarens egna verktyg 

är också en helt ny sak, eftersom landskapen med sina uppgifter inte finns till innan reg-

ionreformen träder i kraft. Då styrningen enligt social- och hälsovårdsreformen baserar sig 

på en ny typ av systematisk ledning genom information behövs nya verktyg. På grund av 

de begränsade resurserna är man tvungen att både på nationell nivå och i landskapen göra 

prioriteringar vid planering av insamlingen av uppgifter och utnyttjandet av informations-

underlag. Vid insamling och utnyttjande av informationsunderlaget är man både på nationell 

nivå och i landskapen tvungen att göra prioriteringar och val på grund av de begränsade 

resurserna. Vid prioritering på nationell nivå kan man utgå från hur man bäst och kostnads-

effektivast kan följa hur målen i regeringens proposition nås. När landskapen kompletterar 

detta är de tvungna att göra prioriteringar utifrån sina egna strategiska mål. I samarbetet 

mellan staten och landskapen måste man fatta beslut om vilka uppgifter och verktyg inom 

informationsledningen som direkt ska organiseras av staten och vilka landskapen ska få 

ansvar för. I landskapens egen verksamhet kan både samarbetsområdenas och landskapens 

gemensamma synpunkter vara till hjälp när man väljer gemensamma verktyg för informat-

ionsledningen, t.ex. SoteDigi-bolaget kan bistå i de praktiska arrangemangen. 

Det är viktigt att den information som samlas in för informationsledningen blir fritt tillgänglig 

via ett öppet gränssnitt, dock så att personuppgifter skyddas. Då kan de olika aktörerna 

utnyttja informationen i sina egna processer inom informationsledningen, t.ex. för jämfö-

relser. På grund av tidsspannen vid ledning genom information bör kunskapsunderlaget vara 

stabilt. Nya informationsbehov kan uppkomma och vissa informationsinnehåll bli värdelösa, 

så informationsunderlaget lever, men en stor del av de uppgifter som väljs ut bör vara 

sådana att man använder dem en lång tid, och det är viktigt att aktörerna på förhand vet 

vilka uppgifter som ska samlas in, rapporteras och användas. Det är också nödvändigt att 

informationsinnehållet definieras tydligt för de informationssystem som ska byggas upp för 

insamling, behandling och rapportering av uppgifter, och om förändringar behövs informat-

ion i tillräckligt god tid. En allmän uppfattning är att definitionerna av ändringar som gäller 

informationsunderlaget bör vara klara i så god tid att leverantörerna av informationssyste-

met har tillgång till dem cirka ett år innan insamlingen av uppgifter börjar. 

För att stödja den nya nationella strukturen för informationsledningen håller man i föränd-

ringsprogrammet KUVA på att ta fram nationella indikatorer för kostnader och verknings-

fullhet i fråga om social- och hälsovården (Sote-KUVA). Man definierar det centrala innehål-

let i det informationsunderlag som ska följas upp och rapporteras och som styr både pro-

duktionen av information i den första fasen och arbetet med att utveckla informationsun-

derlaget. Den senaste versionen av indikatoruppsättningen finns på webbplatsen regionre-
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formen.fi, och data som tagits fram utifrån denna finns tillgängliga enligt landskap på sot-

kanet.fi och THL:s webbplats. THL:s utvärderingsfunktion definierar samtidigt vilka uppgif-

ter som behövs vid utvärderingen, uppgifter som THL även kommer att rapportera. En an-

nan beredning som pågår i anknytning till informationsunderlaget gäller innehållet i land-

skapens och kommunernas välfärdsberättelser. 

Landskapets uppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde 

i fråga om ledning genom information: 

 årligen i informationssystemen lagra uppgifter om landskapens verksamhet och till-

syn 

 producera information med hjälp av indikatorer 

 utvärdera verksamheten enligt kontrollförordningen (EU) 2017/625 (den s.k. VASU-

rapporten) 

De strategiska målen för JSM:s förvaltningsområde sätts upp i JSM:s samt Eviras och Lands-

bygdsverkets (fr.o.m. 1.1.2019 Livsmedelsverket) strategier. Målen i fråga om växtprodukt-

ionen, djurens hälsa och välbefinnande samt livsmedelssäkerheten finns samlade i den 

fleråriga nationella kontrollplanen (VASU), som baserar sig på EU:s kontrollförordning ((EU) 

625/2017, artikel 109).  

De av landskapens uppgifter som styrs av JSM hör till fyra tjänstehelheter: jordbruks- och 

livsmedelsproduktionstjänsterna, tjänsterna för utveckling av landsbygden, tjänsterna inom 

vatten- och fiskerihushållningen samt tjänsterna inom miljöhälsovården. 

Hur väl man nått målen för verksamheten bedöms årligen med hjälp av indikatorer. Indi-

katorer som är väsentliga för landskapen har valts ut, och det finns separata indikatorer för 

utvärderingen av verkningsfullhet, effektivitet och kvalitet. För indikatorerna fastställs 

gränsvärden så att indikatorerna ska kunna användas på ett enhetligt sätt vid bedömning 

av servicebehov. 

Landskapens indikatorer används både i förhandlingarna om planen för de offentliga finan-

serna och i förhandlingar som förs inom verksamhetsområdena. I förhandlingarna inom 

verksamhetsområdena kan man enligt behov behandla också mer detaljerade indikatorer 

eller andra data (exempelvis resultat som erhållits vid revisioner och utvärderingar samt 

olika kvantitativa lägesbilder). 

Det är landskapet som ansvarar för produktionen av indikatorernas värden. Om uppgifterna 

har införts i Livsmedelsverkets informationssystem, kan verket för landskapet ta fram en 

förifylld rapportmall som visar både landskapets resultat och det nationella medelvärdet. 

Utifrån indikatoruppgifterna gör landskapet en analys av om de strategiska och övriga målen 

uppnåtts under det gångna året och om det på grundval av resultaten finns behov av att 

förändra verksamheten. Analysen ska vara utförd den 28 februari varje år. 

Landskapets uppgifter inom miljöministeriets förvaltningsområde i fråga om led-

ning genom information: 

 producera miljöinformation 

Till landskapets uppgifter hör att producera miljöinformation och förbättra miljömedveten-

heten. Till helheten hör bl.a. att producera tillförlitlig undersöknings- och kontrollinformation 

om miljön, att främja medborgarnas ansvarstagande i fråga om miljön, att främja företa-

gens arbete med miljöledningssystem och att arbeta med miljöfostran. 

Landskapet ska också följa läget och utvecklingen i fråga om områdesanvändningen, region- 

och samhällsstrukturen, den byggda miljön samt kultur- och naturmiljön och producera 
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uppföljningsinformation om vatten- och havsvården. Det är viktigt att landskapet utbyter 

miljöinformation med de olika organisationerna och att det nära samarbetet mellan land-

skapen, forskningsinstitutionerna och företagen fortsätter. 

Landskapet ska också främja miljöfostran i samarbete med områdets övriga aktörer. Det är 

frågan om en pedagogisk och praktisk verksamhet som riktar sig till alla och som syftar till 

att individer och sammanslutningar anammar värderingar, kunskaper, färdigheter och 

handlingssätt som gynnar en hållbar utveckling.  


