
- Sinikka Salo 1 

Social- och 
hälsovårds- och 
landskapsreformen 

Centrala ändringar i lagstiftningen 
om social- och hälsovårds- och 
landskapsreformen samt om 
kundens valfrihet 

 



- Sinikka Salo 2 

Tillgång för invånarna till jämlika 

och moderna social- och 

hälsotjänster till rimliga kostnader 

• Landskapet den starka anordnaren 

• Helheten social- och hälsotjänster 

• Tillgången till tjänster och tjänsternas 
genomslagskraft 

• Mångsidigare valfrihet för kunden 

• Fördelarna med digitaliseringen 

• Dämpning av kostnaderna 

• Minskade hälso- och välfärdsskillnader 
mellan människor 

 

Social- och 
hälsovårdsreformens mål 



- 

Främjandet av välfärden upp till oss alla 

• Människornas eget ansvar 

• Kommunernas och landskapens gemensamma uppgift 

• Kommunerna och landskapen får finansiering  

• Landskapen erbjuder kommunerna sakkunskap 

• Organisationer är samarbetspartner 
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- Sinikka Salo 4 

• Från det sjukhusledda systemet till 
stärkande av basnivån 

• Social- och hälsocentralens basservice 
kompletteras med konsultation på krävande 
nivå (specialistläkare och yrkesutbildade 
personer inom det sociala området) 

• De skräddarsydda tjänsterna och 
bedömningen av servicebehovet samt 
främjandet av hela befolkningens hälsa och 
välfärd kombineras på ett nytt sätt 

 

Folkhälsoarbete och 
strukturinriktat socialarbete 
blir allt viktigare 



- Sinikka Salo 5 



- 

De viktigaste ändringarna efter 
remissbehandlingen, landskapslagen 

• Landskapets serviceinrättning 
• ersattes med bestämmelser om landskapets affärsverk 

• Landskapens servicecenter  
• servicecentret för gemensamma upphandlingar ströks 

• in house-enhetens gräns för försäljning till utomstående 20 % 

• servicecentret för informationshantering ges en skyldighet att erbjuda 
tjänster till privata tjänsteproducenter 

• Förutsättningarna för utvärderingsförfarandet lindrades 
• Ett understöd enligt prövning leder inte till ett utvärderingsförfarande 

före 2024. 
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- 

De viktigaste ändringarna, lagen om ordnande 
av social- och hälsovård 

• Ansvaret för att ordna prehospital 
akutsjukvård 

• ansvaret bärs enhetligt av samtliga 18 
landskap 

• Skol- och studerandehälsovårdens 
psykolog- och kuratorstjänster 

• blir kvar i kommunerna 

• Bestämmelserna om valfriheten slopas 
i lagen om ordnande av social- och 
hälsovård 
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- 

De viktigaste ändringarna, införandelagen 

• Landskapsindelning 

• Kuhmois från Mellersta Finland till 
Birkaland 

• Genomförande av 
egendomsarrangemangen 
• rätt att överenskomma om överföringen 

av lokaler på ett sätt som avviker från 

förslaget 

• Skattetak vid kommunalbeskattningen 

• gäller endast 2019 
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- Sinikka Salo 9 



- 

Landskapens finansiering 

Sinikka Salo 10 



- 

Över 215 000 arbetstagare överförs till 
landskapen  
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- Sinikka Salo 13 



- 

Valfrihet ur landskapets synvinkel 

Landskapet ansvarar för/beslutar om  

• de social- och hälsotjänster som finansieras med offentliga medel inom 

landskapet  

• att invånarna får de tjänster de behöver  

• att tjänsterna som produceras av olika tjänsteproducenter bildar en fungerande 

helhet 

• de tjänster som erbjuds mot kundsedel 

• tjänsteproducenternas finansiering enligt lagen 

 

Landskapet konkurrensutsätter inte de tjänster som omfattas av valfrihet, alla 

aktörer som uppfyller kriterierna kan anmäla sig som producenter 
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- 

Landskapets affärsverk och bolag 

Landskapets affärsverk 
• svarar för landskapets egen tjänsteproduktion (inte på marknaden) 
• kan producera tjänster själv samt konkurrensutsätta och köpa tjänster för sina 

kunder 
• producerar social- och hälsotjänster för invånarna också då tjänsterna inte är 

tillgängliga på annat sätt 
• tjänsteinnehavarna kan fatta myndighetsbeslut och utöva offentlig makt 
• kan producera även andra tjänster som anknyter till landskapets uppgifter 
• kan erbjuda tjänster genom att ge en kundsedel eller en personlig budget varvid 

kunden själv kan välja en tjänsteproducent 
 

Landskapets bolag 
• landskapet ska bolagisera tjänsterna på marknaden (bl.a.  social- och 

hälsocentralerna och tandklinikerna samt kundsedelstjänsterna)  
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- 

Målen för digitaliseringen  
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Med hjälp av 
digitalisering kan 
tjänsterna produceras 
på helt nya sätt och 
processerna 
effektiviseras 

 

Utgångspunkten för 
IKT-lösningarna: 
kunduppgifterna kan 
användas oberoende av 
organisations- och 
områdesgränser 

Genom e-tjänster 
uppmuntras också 
invånarna själva att 
upprätthålla sin 
funktionsförmåga och 
sin hälsa 

Landskapens gemensamma  
IKT-servicecenter och   
gemensamma upphandlingar 
 

Landskapet ser till att 
kunduppgifterna överförs 
smidigt mellan olika 
producenter 

Regeringens riktlinje: 
stark nationell styrning 



- 

Färdplan för social- och hälsovårds- och 
landskapsreformen 

• beskriver den regionala 
beredningen av social- och 
hälsovårds- och 
landskapsreformen och dess 
nationella stöd i etapper fram 
till år 2019 

• strukturerar vilka saker som 
bör beaktas och genomföras i 
regionerna i de olika faserna 

 

• alueuudistus.fi/tiekartta 
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FÖRBEREDANDE 
ÅTGÄRDER 
FRAM TILL 
1.7.2017 
  

DET TEMPORÄRA 
BEREDNINGS-
ORGANET 
1.7.2017 - 
28.2.2018 

LANDSKAPS-
FULLMÄKTIGE 
1.3 - 
31.12.2018 

ORGANISERINGS
ANSVARET 
ÖVERFÖRS 
TILL 
LANDSKAPEN 
1.1.2019 



- 

Företagshälsovård i social- och hälsovårds- och 
landskapsreformen   

• Skyldigheten att ordna förebyggande företagshälsovårdstjänster 
inom företagshälsovården överförs till landskapen den 1 januari 
2019. 

 

• Ytterligare information: alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto 
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http://alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto
http://alueuudistus.fi/tyoterveyshuolto


- Sinikka Salo 19 

Tack! 
alueuudistus.fi 

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ  ●  VALTIOVARAINMINISTERIÖ 


