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Nya Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet övervakar på ett 
sektorsövergripande och kraftigt sätt att grundläggande rättigheter 
förverkligas  

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen medför även vissa förändringar inom 

den statliga region- och centralförvaltningen till den del de berör landskapens uppgifter. I 

samband med denna beredning har man skapat en helt ny ämbetsverksmodell, ett för 
ministerierna gemensamt ämbetsverk.  

I propositionen som är på remiss som bäst föreslås att man grundar Statens tillstånds- och 

tillsynsmyndighet, dit man koncentrerar merparten av de uppgifter som skötts av 

regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som 

föreslås bli nedlagda, samt en del av de uppgifter som skötts av närings-, trafik- och 

miljöcentralerna, som också föreslås bli nedlagda.  

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet är en sektorsövergripande statlig 

förvaltningsmyndighet med riksomfattande behörighet som genom sin verksamhet i 

regionerna tryggar de grundläggande rättigheterna och rättssäkerheten samt bevakar 

allmänintresset genom att sköta uppgifter i samband med verkställandet och styrningen samt 

tillsynen över efterlevnaden av lagstiftningen. Ämbetsverket är kundvänligt, det utnyttjar 

sektorsövergripande kompetens och agerar på ett förutseende och riskbaserat sätt. 

Syftet med propositionen är att svara mot utmaningarna som följer av strukturomvandlingarna 

inom förvaltningen och att i enlighet med principer som regeringen slagit fast koncentrera 

sådana statliga tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter som sköts inom statliga region- och 

centralförvaltningen till en riksomfattande myndighet.  

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 

Ämbetsverket kommer att vara verksam på riksnivå med hjälp av regionala 

verksamhetsställen i samtliga landskap.  

Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet svarar för tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter 

som uttryckligen föreskrivs i lag inom följande uppgiftsområden: social- och 

hälsovårdsområdet, undervisnings- och kulturväsendet, miljön och arbetarskyddet. 

Ämbetsverket föreslås dessutom ha andra rättskydds- och tillsynsuppgifter. 

Det nya ämbetsverket ska bland annat övervaka social- och hälsovården, hälsoskyddet, 

förskolepedagogiken, undervisningsväsendet, arbetarskyddet, miljöskyddet samt naturvården. 

Dessutom kommer myndigheten att ha andra rättssäkerhets- och tillsynsuppgifter, av vilka de 

viktigaste är kommunernas och landskapens laglighetsövervakning, tillsynen över 

tillväxttjänster och räddningsväsendet, näringstillsynen, lönegarantiuppgifter, 

civiltjänstcentralens uppgifter och en mångfald av olika rättsskyddsuppgifter som gäller 

medborgarna.  
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Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet gör det möjligt att förnya och utveckla tillsynen, att 

utnyttja expertis på ett heltäckande sätt samt att utveckla och ta i bruk digitala tjänster.  

Det nya ämbetsverket garanterar att expertisen i fråga om uppgifter som hör till myndigheten 

bevaras, utvecklas och utvidgas, och att arbetsbördan kan utjämnas. Förvaltningen och 

stödtjänsterna och det regionala nätverket av verksamhetsställen kan organiseras på ett 

avsevärt kostnadseffektivare sätt hos en sektorsövergripande myndighet med regionala 

verksamhetsställen än inom mindre myndighetshelheter, vilket innebär mera resurser för det 

egentliga tillstånds-, styrnings- och tillsynsarbetet. 

De administrativa strukturerna inom social- och hälsovården och den övriga 

offentliga förvaltningen samt tillsynen över förverkligandet av de grundläggande fri- 

och rättigheterna förnyas  

Organiserings- och produktionsstrukturerna förnyas inom den offentliga förvaltningen och det 

förutsätter ett ännu starkare samband mellan servicesystemet och den statliga styrningen och 

laglighetsövervakningen av finansieringen.  Man har utvecklat helt nya slags styrnings- och 

tillsynsmetoder i samband med beredningen av vård- och landskapsreformen. Styrningen och 

övervakningen av förvaltningen förutsätter sektorsövergripande samarbete. Tillsynshelheten 

kan i dagsläget inte längre begränsas till splittrad och sektorspecifik övervakning, utan de 
grundläggande rättigheterna utgör en helhet. 

En koncentrering av uppgifterna och befogenheterna till en ny rikstäckande myndighet 

möjliggör effektivare, kundvänligare, enhetligare och kostnadseffektivare statlig tillstånds-, 

styrnings- och tillsynsverksamhet. Myndigheterna har en tydlig arbetsfördelning och 

överlappande uppgifter kan elimineras. Målet är att skapa en struktur som stöder en strategisk 

helhetsuppfattning och som möjliggör verkställandet av förvaltningsövergripande 

målsättningar samt bättre förutsägelse och planering.  

Riksomfattande verksamhet möjliggör enhetliga handlingssätt och avgöranden samt 

organisering av uppgifterna på ett kundtillvänt sätt. 

Tillsynsförfarandena förändras också. Man går mot systematisk insamling och kvalitativ 

analysering av tillsynsinformationen i samarbete med tillsynsobjekten så att egenkontrollen 

samtidigt understöds.  

För att ministerierna på basis av laglighetsövervakarens rapportering ska kunna skapa 

täckande analyser framför allt om den statliga finansieringens tillräcklighet, bör själva 

tillsynsprocessen redan innehålla ett element som hjälper att utreda finansieringens samband 

med observerade brister. Även i detta hänseende krävs det sektorsövergripande 

tillsynskompetens.  

Målet är att uppnå en ändring av verksamhetskulturen i fråga om tillsynen och 

handlingssätten. Avsikten är att man övergår mot ännu proaktivare, interaktivare och mera 
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riskbaserad tillsyn i syfte att öka på övervakningens effektivitet. Målet med dessa 

verksamhetsmässiga reformer är att utnyttja digitalisering av tjänsterna och verksamheten i 

så stor utsträckning som möjligt. 

Styrnings- och ledningsmodellen för statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 

Ministerierna svarar tillsammans för den verksamhetsmässiga styrningen av det nya 

ämbetsverket, men varje ministerium har skilda innehållsmässiga styrningsansvar. Den nya 

slags ämbetsverksmodellen kombinerar kraftig förvaltningsområds- och branschvis 

innehållsstyrning med sektorsövergripande samarbete. Ämbetsverket blir föremål för ny slags 

gemensam styrning som möjliggör gemensamma målsättningar på statsrådsnivå samt 

förvaltningsövergripande samordning av olika förvaltningsområden redan i samband med 

resultatstyrningen.  

Ämbetsverket ska dessutom få en ny slags modell för gemensam styrning. Modellen med 

gemensamt ledande framhäver vid sidan av traditionellt resultatansvar ansvaret för internt 

samarbete samt verklig sektorsövergripande verksamhet som syftar till att uppnå 

gemensamma målsättningar. 

Innehållsmässiga kompetensen säkerställs 

En sektorsövergripande ämbetsverksstruktur betyder inte att den yrkesmässiga kompetensen 

urvattnas, utan den möjliggör kraftigt nätverksbaserat utnyttjande av kompetens och lärande 

av andra. Sektorsövergripande strukturer möjliggör ny slags tillsyn, rådgivning och styrning 
som utgår från kundbehoven, fokuserar på lösningar och finns nära användarna.  

Verksamheten kan förnyas innehållsmässigt, man kan utnyttja gemensamma 

informationsunderlag och sådan specialkompetens inom olika branscher som finns inom 

ämbetsverket, och erbjuda landskapen service som erbjuds över en enda disk. Modellen gör 

det möjligt att samordna myndighetens verksamhet internt, så att verksamheten ter sig 

förenlig med de allmänna målsättningarna för landskapen och de övriga tillsynsobjekten. 

Dessa slags handlingssätt är nödvändiga för att målen med landskapsreformen ska kunna 

uppnås. 

I samband med landskaps- och vårdreformen grundas en modern och stark 

övervakare av de grundläggande fri- och rättigheterna - Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet 

Lagförslag: Lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 

Experterna: 

Tarja Hyvönen, regeringsråd, FM, tfn 02955 30147 

Sami Kouki, lagstiftningsråd, FM, tfn 02955 30129 

Jaska Siikavirta, lagstiftningsråd, FM, tfn 02955 30370 
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