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Landskapsreformen 
Allmän presentation 
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Visionen Landskap 2023 
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Tjänsterna anpassas  
till helheter som motsvarar  
invånarnas behov 

Invånarna får smidig service på jämlika villkor 
Vettiga kostnader och en effektiv offentlig förvaltning 

En mångsidig  
servicestruktur och 
yrkesskicklig personal stöder 
välbefinnandet 

Invånarna påverkar och väljer 

Tjänster tillhandahålls på ett 
smart sätt  
och pengarna räcker till 

Invånarnas servicebehov i 
fokus 

En digitaliserad vardag 
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Reformens mål 
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Målet med social- och 
hälsovårdsreformen är att 
• minska skillnaderna i välfärd 

och hälsa, 
• göra tjänsterna mer jämlika, 

tillgängliga och verkningsfulla, 
• tygla kostnadsökningen. 

Målet med social- och 
hälsovårds- och 
landskapsreformen är att 
• genomföra ett service- och 

förvaltningssystem som 
grundar sig på självstyrelse 
för landskapen, 

• genomföra ett system som 
tydligare och enklare kan 
svara mot människors 
servicebehov, 

• stärka den offentliga 
ekonomins hållbarhet. 

Målet med landskapsreformen 
är att 
• samordna den statliga 

regionförvaltningen och 
landskapsförvaltningen, 

• skapa en ändamålsenlig 
arbetsfördelning mellan staten, 
landskapen och kommunerna. 
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Tidtabell 
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2016 2017 2018 2019 
Lagutkast som gäller 
social- och 
hälsovårdsreformen 
och inrättande av 
landskap på remiss 
8/2016 

RP om valfriheten till 
riksdagen 05/2017 och 
RP om landskapens 
övriga uppgifter till 
riksdagen 08–09/2017 

Lagutkast om 
förenkling av systemet 
med flera 
finansieringskanaler 
under 2017 

De lagar som gäller 
valfriheten och 
flerkanals-
finansieringen ska 
träda i kraft 1.1.2019. 
Eventuell 
övergångsperiod. 

Ordnandet av social- 
och hälsovården 
övergår till de nya 
landskapen 1.1.2019 

Det första landskapsvalet 
i januari 2018  
i samband med  
presidentvalet 

Landskapslag och  
lag om ordnande av 
social- och hälsovård  
(RP 15/2017) till riksdagen 
3/2017 

Den temporära 
förvaltningen börjar 
bereda inledandet av 
verksamheten fr.o.m. 
1.7.2017 
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Landskapens roll 

• 18 landskap 

Stark organisation 

• tjänsterna formas till helheter som anpassas 
efter invånarnas behov 

• rätt vård och service samt rätt kunnande i rätt 
tid 

• smidiga vård- och servicekedjor som svarar 
mot befolkningens och kundernas behov 

Integration av tjänster  

• stöd för kundorienterade tjänster, 
självbestämmanderätt och utnyttjande av 
konkurrens 

Valfrihet  

• stöd för kundorienterade tjänster, 
självbestämmanderätt och utnyttjande av 
konkurrens 

Dämpad kostnadsökning 

• vardagen digitaliseras 
• informationen löper och 

informationssystemen är interoperabla 
• informationsledning 

Digitalisering 
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Beslutsfattande, verksamhet och invånardeltagande i 
landskapet 
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Fullmäktige, 59–99 ledamöter 
 Landskapsstrategi 

Styrelse 
 Leder verksamheten, förvaltningen och  

ekonomin 

Landskapets övriga organ 

Landskapsdirektör 

Landskapskoncern 

Separata anordnare 
och producenter Affärsverk Bolagiserad 

verksamhet 

Nationella servicecenter  •  IKT   •  Ekonomi och personal  •  Lokaler och fastigheter 

Invånarnas möjligheter att påverka 
• Direkt val 
• Initiativrätt 
• Rådgivande folkomröstning 
• Diskussions- och samrådsmöten 
• Ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för 

personer med funktionsnedsättning 
• Påverkansorgan för den språkliga minoriteten 
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LANDSKAPENS 
UPPGIFTER 
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Arbetsfördelning kommun-landskap-stat 
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K
om

m
un

er
 

Samfund för lokal delaktighet, demokrati och livskraft som 
sköter självstyrelseuppgifter som beslutats av invånarna 
och lagstadgade lokala uppdrag. 

• Kunskap och bildning 
• Hälsa och välbefinnande 
• Idrott och kultur 
• Ungdomsväsendet 
• Lokal näringspolitik 
• Markanvändning och byggande 

La
nd

sk
ap

 • Social- och hälsovård 
• Sakkunnigaktör som främjar hälsa, välfärd och säkerhet  
• Räddningsväsendet 
• Miljö- och hälsoskydd 
• Regionutveckling 

• Styrning av områdesanvändning och byggande 
• Arbets- och näringslivstjänster 
• Planering av trafiksystem och regional planering 

av kollektivtrafik 
• Landsbygdsutveckling och avbytarservice 

St
at

en
 

• Upprätthållande och utveckling av rättsstaten 
• Respekt för och bedömning av de grundläggande 

fri- och rättigheterna 

• Säkerhetsuppgifter 
• Riksomfattande och internationella uppgifter 
• Allmän intressebevakning 
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Landskapens alla uppgifter 1/2 
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Social- och hälsovård, främjande av social välfärd och hälsa, regional 
alkoholförvaltning 

- OBS: Skolpsykolog- och kuratorsuppgifterna organiseras fortfarande av kommunerna  

Räddningsväsendet 

Miljö- och hälsoskydd 

Jordbruk och landsbygdsutveckling samt avbytarservice 

Fiskerinäringen och vattenhushållningen, planering av vattentjänster samt vattenvårds- 
och havsvårdsförvaltning 

Utveckling av regionen och dess näringsliv, ordnande av företags-, arbets- och 
näringslivstjänster (s.k. tillväxttjänster), integrationsfrämjande 

Planering och styrning av områdesanvändningen, landskapsplanering och främjande 
av byggverksamheten 

Landskapen 
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Landskapens alla uppgifter 2/2 
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Planering av trafiksystem, regional väghållning och uppgifter i samband med 
statsunderstöd för enskilda vägar 

Främjande av kultur, kompetens/utbildning och idrott 

Främjande av landskapets identitet 

Beredskap inom landskapet och samordning av den regionala beredskapen 

Produktion av miljöinformation och förbättrande av miljömedvetenheten 

Regional organisering och utveckling av samservicen 

Andra uppgifter som åläggs landskapet särskilt 

Landskapen 
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Landskapets affärsverk och bolag 
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Landskapet kan producera tjänsterna självt, 
tillsammans med andra landskap eller i form 
av köpta tjänster 
 

  
Landskapets affärsverk, ett aktiebolag, en 
sammanslutning, en förening, ett 
andelslag, en stiftelse eller en självständig 
yrkesutövare kan vara tjänsteproducent. 
 

  

  

Landskapets affärsverk 
• ett eller flera affärsverk 
• svarar för landskapets egen 

tjänsteproduktion (inte på marknaden)  
• tjänsteinnehavarna kan fatta 

myndighetsbeslut och utöva offentlig 
makt 

• producerar social- och hälsotjänster för 
invånarna också då tjänsterna inte är 
tillgängliga på annat sätt 

• kan producera även andra tjänster som 
anknyter till landskapets uppgifter 

  

Landskapets bolag 
Landskapet är skyldigt att bolagisera 
tjänsterna, om landskapet sköter tjänster 
i en konkurrenssituation på marknaden 
eller om tjänsterna omfattas av klientens 
valfrihet. 
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Faktorer för en lyckad landskapsreform 

• Engagemang och ömsesidigt förtroende 
mellan aktörerna 

• Samarbete mellan invånare, 
beslutsfattare och personal 

• Frivillighet och beaktande av det egna 
landskapets särdrag 

• Digitalisering, nya arbetsformer och bra 
ledarskap 

• Ett modigt grepp om framtiden 
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Landskap kan vara stora eller små. 
Precis som stater. 
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Beställ nyhetsbrev: alueuudistus.fi/uutiskirjeet 

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET  ●  FINANSMINISTERIET 

Twitter:  @VM-uutiset #maakuntauudistus #landskapsreformen 
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