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Centrala ändringar av utkastet till regeringsproposition om 
landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen som 
varit på remiss  
 

Utkastet till regeringsproposition om landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen 

samt med förslag till lagar som har samband med reformerna var på remiss 31.8 – 9.11.2016. 

Det kom in 755 utlåtanden. 

Utlåtandena har beaktats i den fortsatta beredningen av propositionen. De mest centrala 

ändringarna av propositionen på basis av utlåtandena gäller landskapets serviceinrättning, 

begränsning av kommunernas inkomstskattesatser samt sättet att genomföra 

egendomsarrangemangen. Flera andra ändringar som föreslagits i utlåtandena har också 

införts i propositionen. Nedan har man konstaterat de centrala ändringar som på basis av 

utlåtandena och den fortsatta beredningen införts i landskapslagen, lagen om ordnande av 

social- och hälsovården, införandelagen och lagen om landskapens finansiering. 

Bestämmelserna om landskapets serviceinrättning (9 kap. i landskapslagen) kritiserades 

kraftfullt i utlåtandena. Regleringsmodellen enligt utkastet till utlåtande har på basis av 

utlåtanderesponsen slopats. Modellen med en serviceinrättning har ersatts med bestämmelser 

om landskapets serviceinrättning. Landskapet bör inrätta ett affärsverk som har till uppgift att 

producera social- och hälsotjänster som hör till landskapets organiseringsansvar och övriga 

tjänster som landskapet ansvarar för. Affärsverket ansvarar även för produktionen av tjänster 

i vilka myndighetsuppgifter som gäller utövning av offentlig makt ingår och som enligt 

grundlagen inte kan överlåtas på privata producenter. Ett affärsverk är inte en fristående 

juridisk person i förhållande till landskapet. Landskapet kan ha ett eller flera affärsverk.  

I fråga om landskapens nationella servicecenter (16 kap. i landskapslagen) har man utvidgat 

in house-enhetens gräns för försäljning till utomstående i fråga om servicecenter för lokal- och 

fastighetsförvaltning samt IKT-servicecenter enligt 15 § i den nya upphandlingslagen. Detta 

innebär att de kan bedriva affärsverksamhet som riktar sig utåt upp till 20 procent av 

affärsverksamheten. Skyldigheten att inrätta ett servicecenter för gemensam upphandling 

ströks också i lagen.  

Den största ändringen i lagen om ordnande av social- och hälsovård gäller ordnandet av 

prehospital akutsjukvård. Enligt förslaget som varit på remiss skulle de fem landskap som är 

huvudmän för universitetssjukhus ansvara för den prehospitala akutsjukvården. Utifrån 

remissvaren ankommer ansvaret för ordnandet av den prehospitala akutsjukvården enhetligt 

på alla 18 landskap. Dessutom har bestämmelserna om klientens valfrihet i huvudsak strukits i 

utkastet till lagen om ordnande av social- och hälsovård så att man i propositionen till 

riksdagen inte hänvisar till lagstiftning som ännu är under beredning. Vissa av de slopade 
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bestämmelserna har överförts till lagen om valfrihet som håller på att beredas. I lagutkastet 

har även justeringar av teknisk natur gjorts bl.a. för att samordna det med bestämmelserna i 

landskapslagen.  

Införandelagen har ändrats bland annat i fråga om landskapsindelning, begränsning av 

kommunernas inkomstskattesatser och egendomsarrangemang. Landskapsindelningen (5 §) 

enligt utkastet har ändrats så att Kuhmois kommun hör till landskapet Birkaland. Enligt 

utkastet som varit på remiss skulle Kuhmois ha hört till landskapet Mellersta Finland. 

I utlåtandena framfördes flera ändringsförslag av bestämmelserna i 4 kap. i 

genomförandelagen om genomförande av egendomsarrangemang som gäller reformen. En 

central ändring i fråga om egendomsarrangemangen är möjligheten att avtala om 

egendomsarrangemang på ett sätt som avviker från huvudregeln i lagen. Kommuner och 

samkommuner kan avtala med landskapen om överföring av lokaler på ett sätt som avviker 

från propositionen.  

Kommunerna ansåg särskilt att begränsningen av kommunernas inkomstskattesatser på det 

sätt som föreslagits strider mot den kommunala självstyrelsen. Begränsningen ansågs 

försvaga kommunernas ekonomiska spelrum. Regleringen om kommunernas 

inkomstskattesatser har ändrats så att begränsningen endast gäller år 2019. De föreslagna 

begränsningarna för åren 2020 och 2021 har slopats.  

I lagen om landskapens finansiering har vissa ändringar gjorts. Landskapens finansiering kan 

höjas på ansökan enligt prövning och temporärt inom statsbudgetens gränser när 

förutsättningarna i finansieringslagen uppfylls (7 §). Kriterierna för finansiering av uppgifterna 

inom social- och hälsovården (3 kap.) ändrades så att tvåspråkighet och skärgårdskaraktär 

blev nya faktorer. Viktkoefficienterna för vissa faktorer ändrades också.  

De ovan nämnda ändringarna förutsätter ännu fortsatt beredning av utkastet till proposition, 

bland annat granskning av konsekvensbedömningar och grundlagsbedömning. 


