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LAGEN OM INFÖRANDE AV LAGSTIFTNINGEN OM GENOMFÖRANDE 

AV LANDSKAPSREFORMEN OCH LAGSTIFTNINGEN OM OMORGANI-

SERING AV STATENS TILLSTÅNDS-, STYRNINGS- OCH TILLSYNSUPP-

GIFTER 

Detaljmotivering 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 §. Författningar som träder i kraft. Paragrafen innehåller bestämmelser om de lagar som ska 
träda i kraft. Genom den föreslagna lagen träder xxx lagar i kraft. Avsikten är att de ska träda i 
kraft 1.1.2019. Vissa lagar som sätts i kraft genom denna lag innehåller också särskilda ikraft-
trädandebestämmelser. 

 2 §. Författningar som upphävs. Paragrafen innehåller bestämmelser om de lagar som ska 
upphävas genom den föreslagna lagen. Genom den föreslagna lagen upphävs lagen om Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, lagen om samarbetsområden för miljö- 
och hälsoskyddet, lagen om regionförvaltningsverken, lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna, lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltnings-
verken och lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna. Enligt ikraftträ-
dandebestämmelsen i 34 § ska 2 § träda i kraft den 1 januari 2019.  

I och med att de föreslagna lagarna upphävs ska av statens ämbetsverk närings-, trafik- och 
miljöcentralerna (NTM-centralerna), arbets- och näringsbyråerna (TE-byråerna), det utveckl-
ings- och förvaltningscenter (KEHA-centret) som avses i lagen om närings-, trafik- och miljö-
centralerna (897/2009), regionförvaltningsverken samt Tillstånds- och tillsynsverket för soci-
al- och hälsovården (Valvira) läggas ned. Statens ämbetsverk på Åland, om vilket det för när-
varande finns bestämmelser i lagen om regionförvaltningsverken, ska däremot inte läggas ned, 
utan det föreslås att en separat lag ska stiftas om ämbetsverket, lagen om Statens ämbetsverk 
på Åland. 

3 §. Tillämpningsområde. Paragrafen innehåller bestämmelser om den föreslagna införandela-
gens tillämpningsområde. Bestämmelser om införande som hänför sig till social- och hälso-
vårdsreformen och landskapsreformen finns förutom i den föreslagna lagen även i lagen om 
införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ord-
nande av räddningsväsendet (xxx/2017) samt flera författnings- eller uppgiftsområdesspeci-
fika lagar såsom lagen om regionutveckling och tillväxttjänster (xxx/2017). I 3 § definieras 
den föreslagna införandelagens tillämpningsområde och förhållande till den övriga lagstift-
ningen. 

I den föreslagna lagen föreskrivs om omständigheterna kring överföringen av de uppgifter 
som avses i de lagar som nämns i 1 §. De överföringar av uppgifter som avses i 1 § gäller dels 
sådana överföringar av uppgifter från staten och kommunerna till landskapen som följer av 
landskapsreformen, dels omorganiseringen av de statliga myndigheternas tillstånds-, styr-
nings- och tillsynsuppgifter.    
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Genom de lagar som nämns i 1 § genomförs överföringen av de uppgifter till landskapen som 
avses i 6 § 1 mom. 5–8, 10–13, 16–22, och 25–26 punkten och 2 mom. 2 punkten i landskaps-
lagen (/). Beträffande landskapens kommande uppgifter ska införandelagen således gälla 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna om överföringen av följande uppgifter till land-
skapen enligt bestämmelsen om landskapens uppgiftsområden i 6 § 1 mom. i landskapslagen: 
5) hälsoskyddet, tobakstillsynen, livsmedelstillsynen, tillsynen över djurs hälsa och välbefin-
nande samt veterinärtjänsterna, 6) jordbruket och landsbygdsutvecklingen, 7) marknadsord-
ningen för jordbruksprodukter, säkerheten i, kvaliteten på och användningen av jordbrukets 
produktionsinsatser samt tillsynen rörande växters sundhet, 8) fiskerihushållningen och vat-
tenhushållningen, 10) framsynsverksamheten för regionala utbildningsbehov på kort, medel-
lång och lång sikt och beredningen av regionala utbildningsmål, 11) planeringen av landskapet 
samt landskapsplanläggningen, 12) främjandet av planeringen av kommunernas områdesan-
vändning och av ordnandet av byggnadsväsendet, 13) främjandet av skyddet av den biologiska 
mångfalden och skötseln av kulturmiljön, 16) tillsynsuppgifter när det gäller hantering av far-
liga kemikalier och av explosiva varor, 17) tillsättandet av ett regionalt idrottsråd i samarbete 
med övriga landskap samt främjande av motion i landskapet genom det regionala idrottsrådets 
verksamhet samt uppgifter i samband med friluftsleder, 18) främjandet av landskapsidentite-
ten i regionen i samarbete med regionens övriga aktörer, 19) samordningen av de planer och 
utvecklingsinsatser som gäller kulturen som en del av genomförandet av landskapsstrategin, 
landskapsprogrammet och landskapsplanläggningen, 20) främjandet och planeringen av vat-
tentjänsterna, uppgifter kring användningen och skötseln av vattenresurserna samt hanteringen 
av översvämningsrisker, regionala uppgifter som gäller naturtillgångarna samt genomförande 
av arbeten som avser miljö, vattentjänster och vattendrag, 21) vatten- och havsskyddet, ord-
nandet och genomförandet av vatten- och havsvården samt havsområdesplaneringen, 22) pro-
duktionen av miljöinformation och förbättrande av miljömedvetenheten, 25) regionala uppgif-
ter i anknytning till romska ärenden och de regionala delegationerna för romska ärenden, 26) 
den regionala organiseringen och utvecklingen av samservicen. Införandelagen ska också 
gälla ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna om den i 6 § 2 mom. 2 punkten i land-
skapslagen avsedda uppgiften att planera och organisera skärgårdstrafiken. Vidare ska infö-
randelagen gälla bestämmelser om införande av sådana uppgifter som genom de lagar som 
nämns i 1 § i den föreslagna lagen ska överföras till landskapen och som inte hör till något 
uppgiftsområde enligt 6 § 1 eller 2 mom. i landskapslagen. Dessa uppgifter utgör s.k. övriga 
uppgifter enligt 6 § 3 mom. i landskapslagen, vilka åläggs landskapen genom lag. Sådana i 
denna proposition angivna uppgifter är bl.a. att välja hyresgäster till hyresbostäder som är av-
sedda för grupper med särskilda behov och att förorda byggprojekt av bostäder avsedda för 
grupper med särskilda behov. 

Målet har varit att så heltäckande och fullständigt som möjligt genom de lagar som anges i 1 § 
ändra speciallagarna om de ovannämnda uppgifterna som överförs till landskapen. Eftersom 
det finns ett ansenligt antal specialbestämmelser som gäller de uppgifter som ska överföras till 
landskapen är det möjligt att någon enskild bestämmelse om en uppgift som hör till ett upp-
giftsområde enligt 6 § 1 mom. 5–8, 10–13, 16–22, och 25–26 punkten eller 6 § 2 mom. 2 
punkten i landskapslagen kvarstår oförändrad. Därför ska bestämmelserna i den föreslagna in-
förandelagen gälla förutom de lagar enligt 1 § som ska sättas i kraft genom denna lag även så-
dana uppgifter i fråga om vilka en enskild uppgiftsspecifik specialbestämmelse eventuellt inte 
har ändrats, när det gäller uppgifter som ska överföras till landskapen och som hör till ett upp-
giftsområde enligt 6 § 1 mom. 5–8, 10–13, 16–22, och 25–26 punkten eller 6 § 2 mom. 2 
punkten i landskapslagen. Den föreslagna 3 § anknyter till denna del till 6 § i den föreslagna 
lagen. 

Den föreslagna införandelagen gäller också införandet och övergångsregleringen av den om-
organisering av statliga myndigheter och deras uppgifter som ska genomföras med stöd av de 
lagar som anges i 1 §. De föreslagna bestämmelserna om införande gäller inrättandet av Sta-
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tens tillstånds- och tillsynsmyndighet, vilket genomförs genom den lag om Statens tillstånds- 
och tillsynsmyndighet som anges i 1 §, och dels den centralisering av vissa uppgifter inom 
regionförvaltningsverkens, närings-, trafik- och miljöcentralernas och Tillstånds- och tillsyns-
verket inom social- och hälsovårdens ansvarsområde till Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet, dels den överföring av vissa uppgifter inom regionförvaltningsverkens ansvarsområde 
till Konkurrens- och konsumentverket vilken genomförs genom de lagar som avses i 1 §. Den 
föreslagna införandelagen gäller också införandet av lagen om Statens ämbetsverk på Åland. 
Målet har varit att så heltäckande och fullständigt som möjligt genom de lagar som anges i 1 § 
ändra speciallagarna om de uppgifter som Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och Sta-
tens ämbetsverk på Åland ansvarar för, med undantag av lagstiftningen om Statens tillstånds- 
och tillsynsmyndighets uppgifter inom social- och hälsovården, avbytaruppgifter och vissa 
andra enskilda uppgifter. Till dessa delar ska lagstiftningen ändras antingen i samband med att 
de ändringar som förutsätts i lagen om ordnande av social- och hälsovård görs i lagarna i fråga 
eller i samband med någon annan separat proposition. Även om strävan har varit att ändra 
speciallagarna om de uppgifter som sköts av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet och Sta-
tens ämbetsverk på Åland på ett heltäckande sätt genom den lagstiftning som nu utfärdas, in-
nehåller 4 och 5 § i lagförslaget för säkerhets skull övergångsbestämmelser om uppgifter och 
behörighet, om någon enskild uppgiftsspecifik specialbestämmelse kvarstår oförändrad.  

Målet har varit att i den föreslagna lagen samla så gott som alla införande- och övergångsbe-
stämmelser som gäller de överföringar av uppgifter som ska genomföras med stöd av denna 
proposition. Överföringarna av uppgifter till landskapen, Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet och Statens ämbetsverk på Åland genomförs dock med hjälp av flera lagar, vilket inne-
bär att vissa särskilda specialbestämmelser ingår också i de speciallagar som utfärdas. Över-
gångsbestämmelserna i den föreslagna lagen ska således inte vara uttömmande, utan beträf-
fande omständigheterna kring överföringen av uppgifter gäller dessutom vad som särskilt fö-
reskrivs om detta.  

2 kap. 

Bestämmelser om uppgifter och behörighet 

4 §. Övergångsbestämmelser om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets uppgifter och be-
hörighet. Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser om Statens tillstånds- och tillsyns-
myndighets uppgifter och behörighet. Bestämmelser om Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighets uppgiftsområde finns i 4 § i lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. Målet 
har varit att i samband med beredningen av propositionen utreda och i samband med lämnan-
det av propositionen ändra på ett så heltäckande och fullständigt sätt som möjligt alla de spe-
ciallagar som gäller de uppgifter som överförs till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Eftersom det finns ett ansenligt antal uppgifter som överförs till Statens tillstånds- och till-
synsmyndighet från regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, KEHA-centret och Valvira, 
och ett ansenligt antal bestämmelser om dessa, har det i samband med beredningen av propo-
sitionen ändå ansetts vara nödvändigt att i lagen ta in också bestämmelser med stöd av vilka 
det kan redas ut vilken myndighet som är behörig i sådana fall där någon enskild uppgiftsspe-
cifik specialbestämmelse inte har ändrats. I bestämmelsen hänvisas alltjämt också till uppgif-
ter som enligt lag ska skötas av länsstyrelsen, eftersom den gamla lagstiftningen ännu kan in-
nehålla sådana. Den föreslagna införandelagen ska tillämpas också på överföringen av denna 
typ av uppgifter. 

 
5 §. Övergångsbestämmelser om de uppgifter och den behörighet som hör till Statens ämbets-
verk på Åland. Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser om de uppgifter och den behö-
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righet som hör till Statens ämbetsverk på Åland. Statens ämbetsverk på Åland har med stöd av 
16 § 1 mom. i lagen om regionförvaltningsverken i landskapet Åland skött sådana i 4 § i den 
lagen avsedda uppgifter som enligt lag ska skötas av regionförvaltningsverken och som enligt 
självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till området för rikets behörighet. Därtill har äm-
betsverket skött andra uppgifter som det uttryckligen enligt lag ansvarar för. Bestämmelser om 
ansvarsområdet för Statens ämbetsverk på Åland finns i 2 § i lagen om Statens ämbetsverk på 
Åland. Målet har varit att i samband med beredningen av propositionen utreda och i samband 
med lämnandet av propositionen ändra på ett så heltäckande sätt som möjligt sådana bestäm-
melser i vilka en uppgift som för närvarande hör till regionförvaltningsverkens ansvarsområde 
också i fortsättningen i landskapet Åland ska höra till Statens ämbetsverk på Åland, och i och 
med att regionförvaltningsverken läggs ned ska denna typ av uppgifter uttryckligen överföras 
till Statens ämbetsverk på Åland. Eftersom det finns ett ansenligt antal uppgifter som ska 
överföras, och ett ansenligt antal bestämmelser om dessa, har det i samband med beredningen 
av propositionen ändå ansetts vara nödvändigt att i lagen ta in också bestämmelser med stöd 
av vilka det kan redas ut vilken myndighet som är behörig i sådana fall där någon enskild 
uppgiftsspecifik specialbestämmelse inte har ändrats. I den föreslagna bestämmelsen konstate-
ras att om en uppgift som faller inom ansvarsområdet för Statens ämbetsverk på Åland, och 
som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets behörighet, enligt en be-
stämmelse någon annanstans i lag ska skötas av regionförvaltningsverket eller länsstyrelsen, 
övertar Statens ämbetsverk på Åland uppgiften i landskapet Åland och utövar behörighet i an-
slutning till den från det att lagen om Statens ämbetsverk på Åland trätt i kraft. Den föreslagna 
lagen ska tillämpas också på överföringen av denna typ av uppgifter. 

 
6 §. Övergångsbestämmelser om landskapets uppgifter och behörighet. Paragrafen innehåller 
övergångsbestämmelser om landskapens uppgifter och behörighet till den del det föreslås att 
landskapen genom den proposition som nu lämnas ska överta sådana uppgifter som hör till de-
ras ansvarsområden. Målet har varit att i samband med beredningen av propositionen utreda 
och i samband med utfärdandet av propositionen ändra på ett så heltäckande och fullständigt 
sätt som möjligt alla de speciallagar som gäller uppgifter som hör till de uppgiftsområden som 
avses i 6 § 1 mom. 5–8, 10–13, 16–22, och 25–26 punkten samt 6 § 2 mom. 2 punkten i land-
skapslagen. Eftersom det finns ett ansenligt antal uppgifter som ska överföras, och ett ansen-
ligt antal bestämmelser om dessa, har det i samband med beredningen av propositionen ansetts 
vara nödvändigt att i lagen ta in också bestämmelser med stöd av vilka det kan redas ut vilken 
myndighet som är behörig i sådana fall där någon enskild uppgiftsspecifik specialbestämmelse 
inte har ändrats. Det regionalt sett behöriga landskapet fastställs enligt den landskapsindelning 
som anges i 5 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och 
hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet eller enligt en specialbestämmelse om 
den regionala behörigheten i anslutning till uppgiften i fråga. Den föreslagna lagen ska tilläm-
pas också på överföringen av denna typ av uppgifter. 

 
7 §. Övergångsbestämmelser som gäller ärenden som är anhängiga samt rättigheter och skyl-
digheter i anslutning till uppgifterna. Paragrafen innehåller övergångsbestämmelser om an-
hängiga ärenden som överförs till Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, Konkurrens- och 
konsumentverket, Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket, Statskontoret och landskap-
en samt rättigheter och skyldigheter i anslutning till uppgifterna.  

 
Paragrafens 1 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 

avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till Statens till-
stånds- och tillsynsmyndighet samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Statens 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1991/19911144
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tillstånds- och tillsynsmyndighet övertar uppgifter från regionförvaltningsverken, NTM-
centralerna, KEHA-centret och Valvira. 
 

Paragrafens 2 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 
avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till Konkurrens- och 
konsumentverket samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Konkurrens- och 
konsumentverket övertar konkurrens- och konsumentförvaltningsuppgifter från regionförvalt-
ningsverken. 
 

Paragrafens 3 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 
avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till Livsmedelssä-
kerhetsverket samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Livsmedelssäkerhets-
verket övertar uppgifter från regionförvaltningsverken. 
 

Paragrafens 4 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 
avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till Migrationsverket 
samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Migrationsverket övertar uppgifter 
från närings-, trafik- och miljöcentralerna.  
 

Paragrafens 5 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 
avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till Landsbygdsver-
ket samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Landsbygdsverket övertar uppgif-
ter från närings-, trafik- och miljöcentralerna och eventuella ärenden i anslutning till dessa 
också från KEHA-centret. 
 

Paragrafens 6 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 
avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till Statskontoret 
samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Landsbygdsverket övertar uppgifter 
från närings-, trafik- och miljöcentralerna och eventuella ärenden i anslutning till dessa också 
från KEHA-centret. 
 

Paragrafens 7 mom. innehåller en övergångsbestämmelse om ärenden som är anhängiga och 
avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden som överförs till landskapen samt 
de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa. Till landskapen överförs med anknytning 
till den föreslagna införandelagens tillämpningsområde uppgifter från regionförvaltningsver-
ken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- 
och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, kommunikationsministeriet, land-
skapsförbunden, de övriga samkommunerna och kommunerna. Anhängiga ärenden och in-
gångna beslut och förbindelser samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa över-
förs till respektive behöriga landskap. Vilket landskap som är behörigt avgörs på basis av an-
nan lagstiftning. Det regionalt sett behöriga landskapet fastställs enligt den landskapsindelning 
som anges i 5 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och 
hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet eller enligt en specialbestämmelse om 
den regionala behörigheten i anslutning till uppgiften i fråga. Vidare föreslås att en del av de 
uppgifter som överförs till landskapen i lagstiftningen om uppgifterna för hela landets del ska 
åläggas ett i lag namngivet landskap. Bestämmelser om landskapens egendomsarrangemang 
finns i 4 kap. i införandelagen. 
 

3 kap. 

Bestämmelser om personalen 
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8 §. Ställningen för personal som överförs från kommuner och samkommuner. I paragrafen 
föreskrivs om personalens ställning i förändringssituationer som anknyter till landskapsrefor-
men. Enligt förslaget ska landskapen i och med landskapsreformen av kommunerna överta, 
förutom uppgifterna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet, även ansvaret för 
organiseringen av avbytarservice för jordbruksföretagare och pälsdjursuppfödare, uppgifterna 
inom jordbruks- och jordbrukarstödsförvaltningen samt de uppgifter inom miljö- och hälso-
skyddet som hör till kommunerna. Det föreslås att landskapsförbundens uppgifter överförs i 
sin helhet till de nya landskapen. Samtidigt läggs de nuvarande landskapsförbunden ned.  

 
I situationer där personalen byter arbetsgivare tillämpas i tjänstemanna- och arbetsrätten den 

s.k. principen om överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse avses enligt 25 § i lagen 
om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003, nedan lagen om tjänsteinnehavare) överlåtelse 
av en funktionell del i en kommun eller samkommun till en annan arbetsgivare, om den del 
som överlåts efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad.  Enligt 1 kap. 10 § i arbetsav-
talslagen (55/2001) avses med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse en överlåtelse av ett före-
tag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan 
arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet 
eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. Vid överlåtelsen 
av rörelse övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de 
arbetsavtals- och tjänsteförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen på den nya arbetsgi-
varen. 
 

I 1 mom. fastställs att vid överföring av vissa uppgifter som hör till kommunerna och som 
avses i 3 § i den föreslagna lagen, samt vid överföring av landskapsförbundens uppgifter till 
ett nytt landskap eller till landskapens nationella servicecenter, ska principen om överlåtelse 
av rörelse tillämpas på överföringen av uppgifterna och den personal som sköter dem. Detta 
innebär att överföringen av personalen ska betraktas som en direkt överlåtelse av rörelse. Be-
stämmelserna om överlåtelse av rörelse i lagen om tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen ska 
således tillämpas på alla förändringar som genomförs i samband med landskapsreformen och 
som innebär byte av arbetsgivare, oavsett om förändringarna uppfyller de kännetecken som 
anges för överlåtelse av rörelse i lagen om tjänsteinnehavare och arbetsavtalslagen. 
 

Enligt principen för överlåtelse av rörelse överförs både uppgifterna och den personal som 
sköter dem till den nya organisationen. I landskapsreformen övergår personalen till det land-
skap eller det nationella servicecenter för landskapen till vilket respektive persons arbetsupp-
gifter har överförts.  
 

De uppgifter som avses i 6 § 1 mom. 5–7 och 16 punkten i landskapslagen överförs genom 
den föreslagna lagstiftningen från kommunerna till landskapens organiseringsansvar. Det är 
fråga om uppgifter inom jordbruks- och jordbrukarstödsförvaltningen samt de uppgifter inom 
miljö- och hälsoskyddet och tillsynsuppgifter när det gäller hantering av farliga kemikalier och 
av explosiva varor som hör till kommunerna. En person som sköter uppgifter som ska överfö-
ras från kommunerna övergår enligt principen för överlåtelse av rörelse till det landskap eller 
det nationella servicecenter för landskapen till vilket personens arbetsuppgifter överförs i och 
med landskapsreformen. 
 

Det föreslås att landskapsförbundens uppgifter överförs till landskapen i reformen. Efter att 
uppgifterna har överförts ska medlemskommunerna lägga ned de nuvarande landskapsförbun-
den av samkommunstyp. Personalen vid landskapsförbunden övergår således i sin helhet till 
de nya landskapens tjänst. Landskapsförbundens lagstadgade uppgifter består av de regionut-
vecklingsmyndighetsuppgifter som avses i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning 
av strukturfondsverksamheten (7/2014) samt de planerings- och landskapsplanläggningsupp-
gifter som avses i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).  

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
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Vid överlåtelsen av rörelse är förvärvaren skyldig att iaktta det tjänste- och arbetskollektiv-

avtal som den tidigare arbetsgivaren iakttagit så länge det är i kraft, även om förvärvaren inte 
är medlem i arbetsgivarförbundet i fråga i enlighet med 5 § i lagen om kollektivavtal 
(436/1946) och 25 § i lagen om tjänsteinnehavare.  Efter att avtalet löpt ut ska det tjänste- eller 
arbetskollektivavtal som förvärvaren är skyldig att iaktta börja tillämpas. Denna princip gäller 
också lokala tjänste- och arbetskollektivavtal. Om ett lokalt tjänste- eller arbetskollektivavtal 
gäller tills vidare är det bindande för förvärvaren, om inte överlåtaren eller förvärvaren har 
sagt upp avtalet. 
 

De anställda vid kommunerna och landskapsförbunden övergår direkt med stöd av införan-
delagen i landskapens eller landskapens nationella servicecenters tjänst som så kallade gamla 
anställda enligt principerna för överlåtelse av rörelse i lagen om kommunala tjänsteinnehavare 
och arbetsavtalslagen, och de bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till tjänste- 
eller arbetsavtalsförhållandet som gäller vid tidpunkten för överföringen.  
 

De rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de tjänste- eller ar-
betsavtalsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen, samt de förmåner som är förknip-
pade med dessa, övergår efter överlåtelsen på den nya arbetsgivaren. Enligt 25 § i lagen om 
tjänsteinnehavare och 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen ansvarar överlåtaren och förvärvaren so-
lidariskt för en lönefordran eller fordran av annat slag som härrör från tjänsteförhållandet, om 
den har förfallit till betalning före överlåtelsen. Förvärvaren har inte rätt att säga upp ett 
tjänste- eller arbetsavtalsförhållande enbart på grund av överlåtelse av rörelse. Enligt 39 § i la-
gen om tjänsteinnehavare och 7 kap. 5 § i arbetsavtalslagen får tjänsteinnehavare och arbetsta-
gare i samband med en överlåtelse av rörelse utan iakttagande av uppsägningstiden säga upp 
anställningsförhållandet att upphöra på dagen för överlåtelsen eller senare, dock senast en må-
nad efter att ha blivit underrättad om överlåtelsen. 
 

Principen om överlåtelse av rörelse tillämpas oberoende av i vilken ordning landskapens or-
ganisationer inrättas. Personalen kan således enligt principen om överlåtelse av rörelse övergå 
från en kommun, en samkommun eller ett landskapsförbund direkt till ett landskap eller till en 
sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande infly-
tande.  Om en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har be-
stämmande inflytande bildas först efter att landskapen redan har inlett sin verksamhet övergår 
personalen först till landskapet och därifrån till sammanslutningen i fråga. 
 

Enligt det föreslagna 2 mom. ska som överlåtelse av rörelse betraktas överföring av stöd-
uppgifter som anknyter till de uppgifter som avses i 1 mom. och den personal som sköter 
dessa till landskapen eller landskapens nationella servicecenter, förutsatt att minst hälften av 
de faktiska arbetsuppgifterna för personalen i fråga är stöduppgifter som anknyter till de 
nämnda uppgifterna.   
 

Enligt 25 § i lagen om tjänsteinnehavare och 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen är överlåtaren 
gentemot förvärvaren ansvarig för en fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om 
inte något annat har avtalats.  I landskapsreformen har det beslutats att kommunerna inte sepa-
rat ska betala till landskapen den semesterlöneskuld som förfallit till betalning vid årsskiftet 
2018–2019. Landskapen ansvarar för semesterlönen, och den ingår i den finansiering som 
överförs till landskapen. Det föreslås att bestämmelser om detta tas in i 3 mom.    
 

I 4 mom. föreskrivs om en övergångsperiod, under vilken även en vidare överföring av upp-
gifter och personal till en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där landskap-
en har bestämmande inflytande ska betraktas som överlåtelse av rörelse. Landskapskoncernen 
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definieras i 4 § 1 mom. i landskapslagen.  Landskapet och dess dottersammanslutningar bildar 
en landskapskoncern. Landskapets dottersammanslutning är en sammanslutning där landskap-
et har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997). Det som före-
skrivs om landskapets dottersammanslutningar tillämpas även på stiftelser som landskapet har 
bestämmande inflytande över. Sammanslutningar där landskapen har bestämmande inflytande 
är landskapens nationella servicecenter och andra sammanslutningar där landskapen tillsam-
mans har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen 
(1336/1997).   
 

Landskapen kan på så sätt ordna bolagiseringen av tjänsterna före den 31 december 2020, 
och personalen överförs då även när det gäller vidare överlåtelse enligt principen för överlå-
telse av rörelse. Då är det möjligt att först genomföra en överföring till ett landskap och däref-
ter till ett bolag, och bägge överföringarna betraktas som överlåtelse av rörelse. Bestämmelsen 
tryggar personalens ställning och i praktiken en övergångsperiod för bolagiseringen. Bolagise-
ringen kan därmed genomföras kontrollerat och under ledning av ett landskapsfullmäktige 
som utsetts genom val. I 43 § i införandelagen föreskrivs om övergångsperioden för bolagise-
ring. 
 

9 §. Ställningen för personal som överförs från staten. I paragrafen föreskrivs om persona-
lens ställning i en förändringssituation som anknyter till landskapsreformen. 
 

Som ett led i landskapsreformen föreslås det att vissa i 3 § i denna lag avsedda uppgifter 
som sköts av närings-, trafik- och miljöcentralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas 
samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (nedan KEHA-centret) 
och regionförvaltningsverken, samt stöduppgifter i anslutning till dessa, överförs på landskap-
ens organiseringsansvar. Enligt förslaget ska landskapen av närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna överta de uppgifter som gäller landsbygdsutveckling och jordbruksstödsförvaltning, 
livsmedelssäkerhet och kvalitet, växtproduktion, djurs hälsa och välbefinnande, vattenhushåll-
ning, fiskerihushållning, utbildning, vatten- och havsskydd, vatten- och havsvård, havsområ-
desplanering, områdesanvändning och byggande, skötseln av kulturmiljön samt nyttjande av 
naturen för rekreation. Från regionförvaltningsverken överförs till landskapen uppgifterna i 
anslutning till de regionala delegationerna för romska ärenden och administrationen av romska 
ärenden samt tillhörande stöduppgifter. Vidare överförs en del av uppgifterna i anslutning till 
livsmedelssäkerhet och djurs hälsa och välbefinnande från regionförvaltningsverken till land-
skapen. Största delen av de uppgifter som sköts av KEHA-centret, som läggs ned, ska enligt 
förslaget överföras till landskapens nationella servicecenter. Från Servicecentret för statens 
ekonomi- och personalförvaltning (Palkeet) överförs stöduppgifterna inom ekonomi- och per-
sonalförvaltning i anslutning till de uppgifter som landskapen övertar av närings-, trafik- och 
miljöcentralerna och KEHA-centret. Från Statens center för informations- och kommunikat-
ionsteknik (Valtori) överförs stöduppgifterna inom grundläggande informationsteknik i an-
slutning till de uppgifter som landskapen övertar av närings-, trafik- och miljöcentralerna och 
KEHA-centret. I och med att dessa uppgifter tas bort från de statliga myndigheternas organise-
ringsansvar ska också den personal som vid de statliga ämbetsverken har skött uppgifterna i 
fråga överföras till landskapen och sammanslutningar som hör till landskapskoncernen eller 
där landskapen har bestämmande inflytande. En del av KEHA-centrets uppgifter ska överföras 
till andra statliga myndigheter, såsom Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
 

Bestämmelser om ställningen för statligt anställda vid omorganisering av verksamhet och 
uppgifter finns i fråga om tjänsteinnehavare i statstjänstemannalagen (750/1994) och i fråga 
om arbetstagare i arbetsavtalslagen (55/2001).  På omorganiseringar av uppgifter och verk-
samhet tillämpas också överlåtelsedirektivet (2001/23/EG). 
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I situationer där personalen byter arbetsgivare tillämpas i tjänstemanna- och arbetsrätten den 
s.k. principen om överlåtelse av rörelse. Med överlåtelse av rörelse avses enligt 5 e § i stats-
tjänstemannalagen överlåtelse av en funktionell del av den statliga verksamheten till en annan 
arbetsgivare, om den del som överlåts förblir oförändrad eller likartad efter överlåtelsen.  En-
ligt 1 kap. 10 § i arbetsavtalslagen avses med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse en överlå-
telse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del 
därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- 
eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likart-
ad. Vid överlåtelsen av rörelse övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har 
med anledning av de arbetsavtals- eller tjänsteförhållanden som gäller vid tiden för överlåtel-
sen på den nya arbetsgivaren. 
 

Enligt förslaget ska det i 1 mom. fastställas att när vissa uppgifter som hör till närings-, tra-
fik- och miljöcentralerna, KEHA-centret, regionförvaltningsverket, Palkeet och Valtori över-
förs till landskapen och landskapens nationella servicecenter, ska överföringen av dessa upp-
gifter och den personal som sköter dem betraktas direkt som överlåtelse av rörelse.  Bestäm-
melserna om överlåtelse av rörelse i statstjänstemannalagen när det gäller statstjänstemän och 
i arbetsavtalslagen när det gäller statligt anställda arbetstagare ska således tillämpas på alla 
förändringar som genomförs i samband med landskapsreformen och som innebär byte av ar-
betsgivare, oavsett om förändringarna uppfyller de kännetecken som anges för överlåtelse av 
rörelse i statstjänstemannalagen och arbetsavtalslagen.  
 

Enligt principen för överlåtelse av rörelse överförs både uppgifterna och den personal som 
sköter dem till den nya organisationen. Från närings-, trafik- och miljöcentralerna, KEHA-
centret, regionförvaltningsverken, Palkeet och Valtori övergår i och med landskapsreformen 
de personer som skött sådana uppgifter som ska överföras från dessa ämbetsverk till det land-
skap eller det nationella servicecenter för landskapen till vilket respektive persons arbetsupp-
gifter har överförts. Personal som anställts för viss tid överförs till landskapet för den tid viss-
tidsanställningen gäller. 
 

Vid överlåtelsen av rörelse är förvärvaren skyldig att iaktta det tjänste- och arbetskollektiv-
avtal som den tidigare arbetsgivaren iakttagit så länge det är i kraft, även om förvärvaren inte 
är medlem i arbetsgivarförbundet i fråga (5 § i lagen om kollektivavtal (436/1946), 5 f § i 
statstjänstemannalagen). Efter att avtalet löpt ut ska det tjänste- eller arbetskollektivavtal som 
förvärvaren är skyldig att iaktta börja tillämpas. Denna ovannämnda princip gäller också lo-
kala tjänste- och arbetskollektivavtal. Om ett lokalt tjänste- eller arbetskollektivavtal gäller 
tills vidare är det bindande för förvärvaren, om inte överlåtaren eller förvärvaren har sagt upp 
avtalet. 
 

De anställda övergår direkt med stöd av införandelagen i landskapens tjänst som så kallade 
gamla anställda enligt principerna för överlåtelse av rörelse i statstjänstemannalagen och ar-
betsavtalslagen, och de bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållandet som gäller vid tidpunkten för överföringen. Detta gäller dock inte de 
rättigheter och skyldigheter som uttryckligen följer av ett tjänsteförhållande och som inte är 
utmärkande för ett arbetsavtalsförhållande när en tjänsteman övergår till anställning i arbets-
avtalsförhållande hos förvärvaren.  
 

De rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de tjänste- eller ar-
betsavtalsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen, samt de förmåner som är förknip-
pade med dessa, övergår efter överlåtelsen på den nya arbetsgivaren. Överlåtaren och förvär-
varen ansvarar solidariskt för en lönefordran eller fordran av annat slag som härrör från tjäns-
teförhållandet, om den har förfallit till betalning före överlåtelsen. Överlåtaren är dock gente-
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mot förvärvaren ansvarig för en fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte 
något annat har avtalats. 
 

Förvärvaren har inte rätt att säga upp ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande enbart på 
grund av överlåtelse av rörelse. Enligt 29 a § i statstjänstemannalagen och 7 kap. 5 § i arbets-
avtalslagen får en tjänsteman och en arbetstagare i samband med en överlåtelse av rörelse utan 
iakttagande av uppsägningstiden säga upp anställningsförhållandet att upphöra på dagen för 
överlåtelsen eller senare, dock senast en månad efter att ha blivit underrättad om överlåtelsen. 
 

För en del av de personer som arbetar vid de statliga ämbetsverk som omfattas av föränd-
ringen fördelas uppgifterna i samband med landskapsreformen så att en del uppgifter överförs 
till landskapen och en del till andra statliga ämbetsverk. Enligt det föreslagna 2 mom. ska per-
sonen i sådana fall övergå i landskapets tjänst, om de uppgifter som överförs utgör minst hälf-
ten av hans eller hennes faktiska arbetsuppgifter. Den temporära landskapsförvaltningen och 
de statliga ämbetsverken ska tillsammans utreda de exakta årsarbetsverken för de uppgifter 
som överförs i god tid före den 31 december 2018. Vid förberedelserna inför personalöverfö-
ringarna är det viktigt att säkerställa att en nödvändig serviceproduktion kan tryggas i sam-
band med övergången, och även i övrigt ska personalresurserna samordnas så att både land-
skapen och de statliga myndigheterna också framöver har tillräckligt med sakkunnig personal. 
 

Principen om överlåtelse av rörelse tillämpas oberoende av i vilken ordning landskapens or-
ganisationer inrättas. En person kan således enligt principen om överlåtelse av rörelse övergå 
från ett statligt ämbetsverk direkt till ett landskap eller till en sammanslutning som hör till 
landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande inflytande. Om en sammanslut-
ning som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande inflytande bildas 
först efter att landskapen redan har inlett sin verksamhet övergår personalen först till land-
skapet och därifrån till sammanslutningen i fråga. 
 

I 3 mom. föreskrivs dels om överföringen av personal till en sammanslutning som hör till 
landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande inflytande, dels om en övergångs-
period, under vilken även en vidare överföring av uppgifter till en sammanslutning som hör 
till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande inflytande ska betraktas som 
överlåtelse av rörelse. Landskapskoncernen definieras i 4 § 1 mom. i landskapslagen. Land-
skapet och dess dottersammanslutningar bildar en landskapskoncern. Landskapets dottersam-
manslutning är en sammanslutning där landskapet har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 
§ i bokföringslagen (1336/1997). Det som föreskrivs om landskapets dottersammanslutningar 
tillämpas även på stiftelser som landskapet har bestämmande inflytande över.  Landskapen 
kan på så sätt ordna bolagiseringen av tjänsterna före den 31 december 2020, och personalen 
överförs då även när det gäller vidare överlåtelse enligt principen för överlåtelse av rörelse. Då 
är det möjligt att först genomföra en överföring till ett landskap och därefter till landskapets 
dottersammanslutning, och bägge överföringarna betraktas som överlåtelse av rörelse. Be-
stämmelsen tryggar personalens ställning och i praktiken en övergångsperiod för bolagisering-
en. Bolagiseringen kan därmed genomföras kontrollerat och under ledning av ett landskaps-
fullmäktige som utsetts genom val. Om övergångsperioden för bolagisering föreskrivs det i 43 
§ i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och la-
gen om ordnande av räddningsväsendet. En person ska övergå till en sammanslutning som hör 
till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande inflytande om de uppgifter som 
överförs utgör minst hälften av hans eller hennes faktiska arbetsuppgifter. 
 

Enligt förslaget ska det i 4 mom. fastställas att om uppgifterna överförs till en sammanslut-
ning som hör till landskapskoncernen eller en sammanslutning där landskapet har bestäm-
mande inflytande, övergår tjänstemannen till ett arbetsavtalsförhållande.  I 25 § 2 mom. i la-
gen om kommunala tjänsteinnehavare konstateras att om överlåtelsen sker till en privaträttslig 



   
  

 

 
 

 

 

 

11 

sammanslutning eller stiftelse, övergår tjänsteinnehavarna i arbetsavtalsförhållande hos för-
värvaren. Statstjänstemannalagen innehåller ingen motsvarande bestämmelse.  
 

I samband med landskapsreformen överförs personal från statliga ämbetsverk förutom till 
landskapen även till andra statliga ämbetsverk. Personalöverföringar inom staten genomförs 
med stöd av 5 a–c § i statstjänstemannalagen. Huvudregeln är att tjänsterna och de tjänstemän 
som utnämnts till tjänsterna överförs till samma ämbetsverk som uppgifterna överförs till. 
Tjänstemän som utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid övergår till anställning vid äm-
betsverket för den tid tjänsteförhållandet varar. En tjänsteman förflyttas till ett ämbetsverk, om 
de uppgifter som överförs till ämbetsverket i fråga utgör minst hälften av hans eller hennes 
faktiska arbetsuppgifter, enligt vedertagen praxis när det gäller omorganisering av funktioner 
inom statsförvaltningen. 
 

10 §. Tilläggspensionsskydd. I 1 mom. föreskrivs om skyldigheten för sammanslutningar 
som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har bestämmande inflytande att trygga 
att den personal som förflyttas från en statlig tjänst till ett bolag som bildas med anledning av 
landskapsreformen får förmåner som motsvarar de lagstadgade tilläggspensionerna inom den 
offentliga sektorn. Landskapskoncernen definieras i 4 § 1 mom. i landskapslagen. Landskapet 
och dess dottersammanslutningar bildar en landskapskoncern. Landskapets dottersammanslut-
ning är en sammanslutning där landskapet har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bok-
föringslagen. Det som föreskrivs om landskapets dottersammanslutningar tillämpas även på 
stiftelser som landskapet har bestämmande inflytande över. Sammanslutningar där landskapen 
har bestämmande inflytande är landskapens nationella servicecenter och andra sammanslut-
ningar där landskapen tillsammans har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § i 
bokföringslagen (1336/1997). 
 

Den personal som avses i denna lag övergår som gamla anställda till de landskap som grun-
das eller till sammanslutningar som hör till landskapskoncernen eller där landskapen har be-
stämmande inflytande och bevarar de rättigheter och skyldigheter i anslutning till tjänste- eller 
arbetsavtalsförhållandet som gäller vid tidpunkten för överföringen. I bolagiseringarna av 
tjänsterna inom statsförvaltningen har tilläggspensionsförmånerna tryggats för den övergående 
personalen. Motsvarande förfarande har tillämpats också i verkställandet av bolagiserings-
skyldigheten i fråga om kommunernas funktioner. 
 

Bestämmelserna om hur pension tjänas in är numera desamma till innehållet inom den of-
fentliga och den privata sektorn. Personer som börjat arbeta inom den offentliga sektorn före 
1993 har dock tjänat in ett bättre pensionsskydd jämfört med den privata sektorn; deras pens-
ionstillväxt var 2,2 procent per år fram till slutet av 1994. Tilläggspension, som har tjänats in 
vid anställningar hos en kommun, en samkommun eller staten, betalas till den som fortsätter 
att arbeta hos ett av Kevas medlemssamfund eller staten fram till sin personliga eller yrkesba-
serade pensionsålder. Anställda som är födda 1960 eller senare får tilläggspension om anställ-
ningen fortgår oavbrutet tills de når den lägsta åldern för ålderspension enligt pensionslagen 
för den offentliga sektorn (81/2016). Rätt till ett tilläggsskydd har också en anställd som me-
dan anställningsförhållandet pågår blir arbetsoförmögen. Från ingången av 2017 finns i 8 och 
9 § i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016) bestämmelser 
om pensionstillväxten inom den offentliga sektorn före 1995 och om förutsättningen att en an-
ställning fortgår oavbrutet.  
 

Det föreslås att lagen om Keva (66/2016) ändras så att landskapen och Kommun- och land-
skapsarbetsgivarna KT är medlemssamfund i Keva direkt med stöd av lagen.  Med stöd av den 
föreslagna ändringen ska den personal som övergår från att ha varit anställd hos ett medlems-
samfund i Keva till att vara anställd hos landskapen fortfarande omfattas av pensionsskyddet 
enligt pensionslagen för den offentliga sektorn och därmed också behålla sitt eventuella till-
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äggspensionsskydd. När det gäller statligt anställda föreslås en bestämmelse i 2 mom. om att 
anställda som övergår till landskapen behåller sin rätt till tilläggspensionsskydd. Enligt de 
ändringar som föreslås i lagen om Keva kan de bolag som ägs av landskapen eller som är un-
der deras bestämmande inflytande bli medlemssamfund i Keva på motsvarande sätt som de 
bolag som ägs av kommunerna eller samkommunerna eller som är under deras bestämmande 
inflytande. Ett landskapsägt bolag kan således ansöka om att bli medlemssamfund i Keva eller 
alternativt försäkra sin personal enligt lagen om pension för arbetstagare. Om bolaget är med-
lemssamfund i Keva omfattas personalen fortsättningsvis av den offentliga sektorns pensions-
skydd. Om bolaget däremot tecknar en pensionsförsäkring hos ett arbetspensionsbolag förlorar 
personalen det lagstadgade tilläggspensionsskyddet och de lägre pensionsåldrarna. 

 
I paragrafen föreskrivs om att sammanslutningar som hör till landskapskoncernen eller där 

landskapen har bestämmande inflytande ska trygga att den personal som med anledning av 
landskapsreformen förflyttas från en statlig tjänst till ett bolag får förmåner som motsvarar de 
lagstadgade tilläggspensionerna inom den offentliga sektorn. En annan förutsättning är att an-
ställningsförhållandet pågår i det bolag till vilket personen förflyttas utan avbrott fram till 
pensionsfallet. Förslaget motsvarar de personalarrangemang som har genomförts i statliga bo-
lagiseringar. 

 
Tilläggspensionsförmånerna inom den offentliga sektorn kan tryggas genom att bolaget blir 

medlemssamfund i Keva eller genom en privat tilläggspensionsförsäkring. Cirka en tredjedel 
av den personal som förflyttas har rätt till tilläggspensionsskyddet, vars effekt på pensionen är 
i genomsnitt cirka 50 euro per månad. 

 
I 2 mom. fastställs att de personer som övergår från att vara statligt anställda till att vara an-

ställda hos ett landskap eller hos en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller där 
landskapen har bestämmande inflytande behåller sitt tilläggspensionsskydd. Personerna behål-
ler sin rätt till tilläggspensionsskydd om de har rätt till tilläggspensionsskydd vid tidpunkten 
för överföringen och om kravet på oavbruten anställning uppfylls när de efter överföringen 
fortsätter att arbeta hos ett Keva-medlemssamfund, dvs. landskapskoncernen eller en samman-
slutning där landskapen har bestämmande inflytande. Om sammanslutningen i fråga inte an-
sluter sig till Keva iakttas bestämmelsen i 1 mom.  

4 kap. 

Egendomsarrangemang 

11 §. Målsättning för egendomsarrangemangen. I paragrafen föreskrivs om målsättningen för 
egendomsarrangemangen och om de principer som ska iakttas i arrangemangen. Bestämmel-
sen motsvarar 17 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och 
hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. Syftet med egendomsarrangemangen 
är att på ett totalekonomiskt effektivt sätt säkerställa att landskapen har tillgång till den egen-
dom som behövs för att de ska kunna sköta de uppgifter som hör till deras organiseringsan-
svar. Egendomen ska i regel följa verksamheten, och arrangemangen får inte leda till en situat-
ion där skatteuttaget riskerar att öka för skattebetalaren. Utgångsläget är att kommunerna ska 
behandlas jämlikt och att egendomsarrangemangen inte får äventyra kommunernas möjlighet-
er att ansvara för ordnandet och finansieringen av de tjänster som kvarstår hos dem i enlighet 
med finansieringsprincipen. Den föreslagna införandelagen ska föreskriva förutom om den 
egendom som överförs från kommunerna till landskapen också om den egendom som överförs 
från staten till landskapen. I fråga om egendomsarrangemangen i anslutning till de uppgifter 
som överförs till landskapen iakttas samma principer som det i lagen om införande av land-
skapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av rädd-
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ningsväsendet anges att ska iakttas i primärvården, den specialiserade sjukvården, socialvä-
sendet och räddningsväsendet, vilka ordnas av kommunen. 

12 §. Lokaler som används av kommunen. Bestämmelsen motsvarar till sitt innehåll 20 § i la-
gen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen 
om ordnande av räddningsväsendet.  

Enligt 1 § ska lokaler som används för att sköta sådana i 3 § avsedda uppgifter som överförs 
från kommunen till landskapet övergå i landskapets besittning den 1 januari 2019, om inte 
landskapet och kommunen kommer överens om annat. Om kommunen inte själv äger lokaler-
na utan förfogar över dem på basis av ett avtal som berättigar till besittning av lokalerna, ska 
kommunen överföra avtalet till landskapet i enlighet med 14 §. Om sådan verksamhet som hör 
till landskapets organiseringsansvar och annan kommunal verksamhet organiseras i samma lo-
kaler ska kommunen och landskapet komma överens om en fördelning av kostnadsansvaret 
för lokalerna t.ex. i proportion till de lokaler som används. Kommunen och landskapet ska en-
ligt 1 mom. ha möjlighet att komma överens om överföringen av lokalerna också på annat sätt. 

I 2 mom. föreskrivs om hyresavtalen under övergångsperioden. Enligt den föreslagna be-
stämmelsen ska landskapet och kommunen ingå ett hyresavtal om besittningen av lokalerna 
som gäller åtminstone till den 31 december 2021. Landskapet har rätt att förlänga hyresavta-
lets giltighetstid med ett år. Landskapet ska underrätta kommunen om att det utnyttjar denna 
rätt senast 12 månader innan hyresavtalet löper ut. 

Det avtal som landskapet och kommunen ska ingå sinsemellan för övergångsperioden grundar 
sig på en bestämmelse i lag som förpliktar kommunen att hyra de lokaler som den äger till 
landskapet. I enlighet med den bedömning som gjorts i samband med 20 § i lagen om infö-
rande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande 
av räddningsväsendet föreslås det att kommunen under övergångsperioden inte ska vara verk-
sam på marknaden på det sätt som avses i 15 kap. i kommunallagen.  

Kommunerna kan ha pågående investeringar i lokaler som ska överföras från kommunerna till 
landskapen, och i vissa fall kan det hända att dessa färdigställs och lokalerna tas i bruk under 
den övergångsperiod som avses i 2 mom. Landskapet hyr också i sådana fall under över-
gångsperioden endast de lokaler som landskapet faktiskt använder för att bedriva verksamhet 
som hör till dess ansvar. Om verksamheten således flyttas t.ex. till helt nya lokaler under 
övergångsperioden och de gamla lokalerna står tomma gäller landskapets skyldighet och rät-
tighet att hyra lokaler dessa nya lokaler. 

Enligt 3 mom. ska den överenskomna hyran i det hyresavtal som avses i 2 mom. täcka skäliga 
kapitalkostnader för den lokal som hyresavtalet gäller och underhållskostnaderna för lokaler-
na. Med kapitalkostnader avses kostnader för det kapital som investerats i fastigheten, närmare 
bestämt räntor och kalkylmässiga avskrivningar. Räntefaktorn består av det avkastningskrav 
som ställts på det investerade kapitalet. Kapitalkostnaderna omfattar kostnader som hänför sig 
till anskaffning och ägande av fastigheten samt kostnader för servitut eller lagstadgade skyl-
digheter. Underhållskostnaderna för fastigheten omfattar bl.a. kostnader för administration, 
drift och service, skötsel av utomhusområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfalls-
hantering. 

Paragrafens 4 mom. innehåller ett bemyndigande att utfärda förordning som motsvarar 20 § 4 
mom. i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård 
och lagen om ordnande av räddningsväsendet, enligt vilket närmare bestämmelser om faststäl-
landet av hyran kan utfärdas genom förordning av statsrådet. 
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13 §. Överföring till landskapet av lös egendom som används av kommunen. Paragrafen mots-
varar till sina principer 21 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av 
social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. 

Enligt 1 mom. överförs den 1 januari 2019 till landskapet den lösa egendom, de rättigheter 
som gäller ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt de immateriella rättighet-
er och tillstånd som hör till den i 3 § i lagen avsedda verksamhet som överförs från kommunen 
till landskapet och som omfattas av landskapets organiseringsansvar. I första hand överförs till 
landskapet all lös egendom som finns i de lokaler som övergår i landskapets besittning och 
som används i den verksamhet som landskapet får ansvaret för att ordna. Till landskapet över-
förs även all övrig lös egendom som klart hör ihop med den verksamhet som omfattas av land-
skapets organiseringsansvar, såsom olika slag av maskiner, utrustning och material. Dessutom 
överförs till landskapet olika immateriella rättigheter och tillstånd, såsom t.ex. licenser för 
programvara eller olika avtalsbaserade användarrättigheter eller andra rättigheter som hör ihop 
med den verksamhet som omfattas av landskapets organiseringsansvar. 

I 2 mom. ingår ett undantag som gäller överföring av aktier i aktiebolag. Även om en verk-
samhet som genom denna införandelag överförs från kommunen till landskapets organisering-
sansvar är förknippad med aktier, t.ex. aktier i fastighetsaktiebolag, som är lös egendom, över-
förs aktierna inte till landskapet med undantag av aktierna i ett sådant aktiebolag vars verkliga 
huvudsakliga verksamhetsområde är produktion av veterinärtjänster som övergår till land-
skapet. Utgångspunkten för reformen är att kommunerna inte längre ska producera sådana ve-
terinärtjänster som överförs till landskapet. Av denna orsak överförs till landskapet aktier som 
kommunen äger i ett aktiebolag vars verkliga huvudsakliga verksamhetsområde är produktion 
av veterinärtjänster som överförs till landskapet. 

Enligt 3 mom. får kommunen och landskapet också avtala om överföring av lös egendom på 
något annat sätt än vad som avses i 1 mom., med undantag för överföring av aktier enligt 2 
mom.  

Den lösa egendom som med stöd av paragrafen överförs till landskapet upptas som en post i 
kommunens balansräkning. Om registrering av egendomsarrangemang i den kommunala bok-
föringen föreskrivs i 20 §.  

14 §. Överföring till landskapet av avtal och ansvarsförbindelser som binder kommunen. Pa-
ragrafen motsvarar till sina principer 22 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om 
ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. 

Enligt 1 mom. överför kommunen den 1 januari 2019 till landskapet de avtal som gäller ord-
nande av i 3 § i den föreslagna lagen avsedda tjänster som överförs från kommunen till land-
skapet. Om ett avtal också gäller uppgifter som blir kvar hos kommunen och det inte går att 
överföra eller dela avtalet ska kommunen och landskapet avtala om hur ansvaret enligt avtalet 
ska fördelas mellan dem under avtalets giltighetstid. I vissa situationer torde man även bli 
tvungen att överväga att säga upp ett avtal om det är möjligt enligt avtalsvillkoren och motive-
rat av ekonomiska och andra skäl. 

Till landskapets ansvar övergår t.ex. olika avtal om köp av tjänster och anskaffning av materi-
al samt leasingavtal för maskiner, utrustning och bilar eller andra motsvarande avtal om nytt-
janderätt. Kommunen överför till landskapet sådana hyresavtal som gäller lokaler för uppgifter 
som enligt 3 § överförs från kommunen till landskapet och där kommunen själv är hyresgäst, 
oberoende av vem som är hyresvärd. Hyresvärden kan alltså fortfarande vara t.ex. en dotter-
sammanslutning till kommunen. Till landskapet övergår alla sådana avtal som gäller besittning 
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av lokaler där det i realiteten är fråga om avtal om hyresrätt eller annan nyttjanderätt till en lo-
kal och där kommunen själv inte äger den lokal som den besitter med stöd av avtalet. 

I 2 mom. föreskrivs om ett undantag från överföringen av avtal. Med avvikelse från bestäm-
melserna i 1 mom. överförs inte till landskapet sådana avtal om lokaler där kommunen har 
åtagit sig att lösa in de berörda lokalerna i sin ägo efter avtalsperiodens utgång, om inte land-
skapet och kommunen kommer överens om något annat. Inlösningsvillkor av den här typen 
kan bl.a. finnas i vissa s.k. fastighetsleasingsavtal eller livslånga avtal. För dessas del ska det 
mellan kommunen och landskapet ingås ett andrahandshyresavtal för en den övergångsperiod 
som avses i 12 § medan det ursprungliga avtalet mellan kommunen och lokalens ägare, dvs. i 
allmänhet finansiären, fortsätter att gälla. När övergångsperioden upphör ska det vara möjligt 
för landskapet att behålla lokalen på hyra ända tills den ursprungliga hyresperioden upphör 
medan inlösningsansvaret förblir hos kommunen, eller så kan landskapet ta på sig inlösnings-
ansvaret. Genom bestämmelsen säkerställs att kommunernas olika finansieringsarrangemang 
med avseende på lokaler inte leder till att ägaransvaret för lokaler skiljer sig åt mellan olika 
kommuner. På landskapet överförs inte heller skadeståndsansvar eller andra ansvarsförbindel-
ser som följer av att ett avtal sägs upp när det gäller avtal som kommunen ingår efter det att 
denna lag blivit stadfäst men innan ansvaret för att organisera de uppgifter som överförs från 
kommunen till landskapet och som avses i 3 § i denna lag övergått till landskapet. Syftet med 
bestämmelsen är att förhindra situationer där kommunen ännu efter det att lagen blivit stadfäst 
men innan ansvaret för att organisera en uppgift har överförts till landskapet ingår t.ex. ett 
långvarigt avtal som kommer att överföras till landskapet, utan att landskapet har möjlighet att 
påverka detta. Landskapet bör ha möjlighet att frigöra sig från ett sådant avtal utan att det upp-
står ett ekonomiskt ansvar för det, t.ex. om avtalet avslutas i förtid. 

I 3 mom. föreskrivs om borgensförbindelser som kommunen eventuellt har ingått för ett av 
kommunen ägt aktiebolag som producerar veterinärtjänster. När bolagets aktieinnehav i enlig-
het med 13 § övergår till landskapet blir landskapet också den som ansvarar för borgensför-
bindelsen i stället för kommunen. 

15 §. Överföring till landskapet av statens lösa egendom, avtal och ansvarsförbindelser. Para-
grafen innehåller bestämmelser om egendomsarrangemang i anslutning till uppgifter som 
överförs från staten till landskapet. På överföringen tillämpas samma principer som vid över-
föringen av lös egendom, avtal och ansvarsförbindelser från kommunen till landskapet. 

Enligt 1 mom. överförs den 1 januari 2019 till landskapet statens lösa egendom, rättigheter 
som gäller ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt immateriella rättigheter 
och tillstånd då dessa hör till den verksamhet som omfattas av landskapets organiseringsan-
svar. Staten och landskapet får också avtala om överföring av lös egendom på något annat sätt. 
Vid den överföring av egendom som avses i momentet tillämpas därmed motsvarande princi-
per som vid överföring av kommunens egendom enligt den föreslagna lagen.  

 
Enligt 2 mom. överför staten den 1 januari 2019 till landskapet de avtal som gäller ordnande 
av tjänster som hör till regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt 
närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och för-
valtningscenter och som överförs till landskapet. Om det inte är möjligt att överföra eller dela 
upp ett avtal ska staten och landskapet avtala om fördelningen av det ansvar som avtalet med-
för. De av statens verksamheter som för närvarande ansvarar för att ordna de uppgifter som 
ska övergå till landskapet, dvs. NTM-centralerna och TE-byråerna samt deras utvecklings- 
och förvaltningsfunktion KEHA-centret, verkar uteslutande i hyreslokaler. Lokalerna hyrs i 
huvudsak av det statliga affärsverket Senatsfastigheter. Exempelvis dessa hyresavtal övergår 
till landskapet. Till landskapet övergår också andra avtal i anslutning till ordnandet och sköt-
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seln av uppgifter, såsom eventuella avtal om köpta tjänster, upphandlingskontrakt samt lea-
singavtal för maskiner och utrustning. 

I 3 mom. preciseras de arrangemang som gäller överföring av avtal. Enligt momentet kan 
landskapet under en övergångsperiod fram till den xx xxxx 20xx använda dels upphandlings-
kontrakt som ingåtts av Senatsfastigheter, Hansel Ab, Valtori och Palkeet samt närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscen-
ter, dels ramavtal och upphandlingskontrakt som konkurrensutsatts av Hansel Ab. 

16 §. Överföring av statens vattenhushållningsprojekt och vattenkonstruktioner.
1
 NTM-

centralerna innehar drygt 250 tillstånd enligt vattenlagen för vattenhushållningsprojekt och 
vattenkonstruktioner som behövs för genomförandet av projekten. De gäller uppgifter inom 
vattenhushållningen och fiskerihushållningen inom jord- och skogsbruksministeriets ansvars-
område. Projekten är inriktade på översvämningsskydd, torrläggning av jord, vattenförsörj-
ning, vattenkraft, sjötrafik och rekreation samt fiskerinäringen. Eftersom projekten är knutna 
till uppgifter som överförs från NTM-centralerna till landskapens ansvarsområde ska de vat-
tenhushållningstillstånd som gäller projekten överföras till landskapen enligt 1 mom.  

Utöver eller i stället för ett tillstånd enligt vattenlagen kan genomförandet av ett projekt 
grunda sig på ett avtal mellan staten och någon annan aktör, såsom ägaren av ett mark- eller 
vattenområde. Privaträttsliga avtal gäller exempelvis tillståndshavarens rätt att vid åtgärder 
som gäller underhåll, användning, skötsel och kontroll utnyttja ett område eller annan egen-
dom som tillhör någon annan. Enligt 2 mom. överförs dessa avtal till landskapen. Om det inte 
är möjligt att överföra eller dela upp ett avtal ska staten och landskapet avtala om fördelningen 
av det ansvar som avtalet medför på samma sätt som vid ett sådant avtal som avses i 15 §. 

Konsekvenserna av ett vattenhushållningsprojekt som överförs till landskapet kan vara be-
gränsade till landskapets område. Att t.ex. jämna ut variationerna i vattennivån i en sjö med 
hjälp av en fast dammkonstruktion på vattendragets botten påverkar sällan användningen av 
vattendraget utanför det landskap där konstruktionen är belägen. Enligt 3 mom. överförs ett 
tillstånd som gäller ett sådant vattenhushållningsprojekt till det landskap inom vars område 
den vattenkonstruktion som byggts för vattenhushållningsprojektet är belägen.  

Däremot påverkar vissa vattenhushållningsprojekt, såsom regleringsprojekt som påverkar vat-
tennivån och flödet i ett vattendrags olika delar, vattendragsförhållandena långt utanför land-
skapets gränser. Ett projekt kan också få konsekvenser utanför landskapets gränser t.ex. på 
grund av att en vattenkonstruktion som uppförts för att projektet ska kunna genomföras hind-
rar fisken från att ta sig till de övre delarna av vattendraget, vilket innebär att projektet även 
påverkar fiskerihushållningen inom ett annat landskaps område. Enligt 3 mom. överförs ett 
tillstånd som gäller ett sådant vattenhushållningsprojekt gemensamt till de landskap vars om-
råden påverkas av projektet. På motsvarande sätt som i nuläget när NTM-centralerna innehar 
tillstånden, ska landskapen då de gemensamt innehar ett tillstånd ansvara för projektet och 
dess utveckling och i tillräcklig utsträckning beakta projektets konsekvenser i vattendragets 
område. 

Både sådana vattenhushållningstillstånd som överförs till ett enskilt landskap och sådana som 
överförs till två eller flera landskap ska specificeras genom förordning av statsrådet. Paragra-
fens 3 mom. innehåller ett bemyndigande att utfärda en sådan förordning. 

Statens mål har varit att i möjligaste mån överlåta tillstånd som gäller vattenhushållningspro-
jekt och vattenkonstruktioner som staten äger till dem som drar nytta av projektet, t.ex. vatten-

                                                 
1
 Beredningen av ärendet pågår. 
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rättsliga sammanslutningar som inrättats för torrläggning av mark. I 3 mom. föreskrivs för 
tydlighetens skull att även landskapet kan överlåta ett tillstånd som överförts till det och avtal 
som gäller projektet till nyttotagaren på villkor som avtalas med denna. 

Enligt 4 mom. överförs vattenkonstruktioner med tillhörande lös egendom som tjänar ovan-
nämnda vattenhushållningsprojekt till det servicecenter som ägs gemensamt av landskapen. 
Bestämmelser om servicecentret finns i 16 § i landskapslagen och i 5 kap. i lagen om infö-
rande av landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård. Servicecentret ska 
ansvara för underhållet och skötseln av de vattenkonstruktioner som överlåts i dess ägo samt 
för renoveringar på det sätt som centret kommer överens om med landskapen, och ta ut de 
kostnader som detta orsakar i form av hyra av landskapen. 

Den vattenkonstruktionsegendom enligt 4 mom. som överförs från staten består av konstrukt-
ioner som tjänar vattenhushållningsprojekt och av ständig nyttjanderätt enligt vattenlagen till 
mark- och vattenområden som behövs för konstruktionerna. Nyttjanderätt till områdena har 
beviljats i de tillstånd som gäller projekten. Eftersom ständig nyttjanderätt nästan motsvarar 
äganderätt kan statens vattenkonstruktionsegendom anses utgöra fast egendom. Egendomssla-
get förblir oförändrat även om ägandet av vattenkonstruktionerna och innehavet av tillstånd 
och nyttjanderätter som ingår i dem enligt förslaget ska skiljas åt från varandra.  

Till vattenkonstruktioner som överförs till servicecentret och lös egendom i anslutning till dem 
hör bl.a. jorddammar, bottendammar, fisktrappor, regleringsdammar och deras skyddsanlägg-
ningar, översvämningsvallar, kanaler, vägar och broar samt pumpstationer, mätinstrument och 
stationer för uppföljning av vattennivån och flödet, vilka behövs antingen på grund av skyl-
digheter som följer av vattenrättsliga tillstånd eller för produktion av observationsuppgifter 
som krävs för vattenlägesbilder och vattendragsprognoser. Den egendom som överförs till 
servicecentret tjänar också ordnandet av landskapens lagstadgade uppgifter.  

Besittningen av statens vattenkonstruktioner är för närvarande koncentrerad till NTM-
centralen i Södra Österbotten. Med stöd av lagen överförs vattenkonstruktionsegendomen som 
en helhet direkt till det servicecenter som ägs av landskapen. Överföringen av egendomen för-
utsätter dock beslut av landskapen på motsvarande sätt som i fråga om överföring av annan 
egendom enligt införandelagen. 

Liksom ovan i 3 mom. föreskrivs också i 4 mom. för tydlighetens skull om servicecentrets rätt 
att överlåta ägandet av en vattenkonstruktion som överförts till centret till nyttotagaren på 
villkor som avtalas med denna. 

Som innehavare av vattenhushållningstillståndet ansvarar landskapet eller landskapen gemen-
samt för projektet och dess konsekvenser samt för användningen och underhållet av konstrukt-
ioner som hör till projektet i enlighet med vattenlagen och bestämmelserna i tillståndet. Land-
skapen ska informera den statliga tillsynsmyndigheten om att tillstånden har överförts i enlig-
het med vattenlagen. Enligt 5 mom. ansvarar staten dock för skada och annan förlust enligt 
vattenlagen som har orsakats eller orsakas av ett vattenhushållningsprojekt av en anledning 
som staten har ansvarat för före överföringen av det tillstånd som gäller projektet. 

17 §. Sammanställning över egendom och avtal som överförs från kommunen och staten samt 
lokaler som hyrs av kommunen. Paragrafen motsvarar till sina principer 23 § i lagen om infö-
rande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande 
av räddningsväsendet. 

Paragrafen innehåller bestämmelser om en sammanställning som kommunen och staten ska 
lägga fram över den egendom, de tillstånd, de avtal och, i fråga om kommunerna, lokaler som 
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överförs till landskapet. Enligt 1 mom. ska kommunen före den xx xxxx 2018 för landskapet 
lägga fram en detaljerad sammanställning över de lokaler, den lösa egendom som överförs och 
de avtal som avses i 12–14 §. På motsvarande sätt ska staten för landskapet lägga fram en de-
taljerad sammanställning över den egendom, de tillstånd och de avtal som avses ovan i 15 och 
16 §. I praktiken görs sammanställningen för statens del av den myndighet som har bäst kän-
nedom om den egendom som överförs och om avtalen, såsom NTM-centralerna, KEHA-
centret eller regionförvaltningsverken. 

I sammanställningen bör det specificeras vilka av de lokaler kommunen besitter som kommer 
att övergå i landskapets besittning. Utöver specificeringen av lokalerna bör sammanställning-
en innehålla detaljerade uppgifter om huruvida kommunen äger eller hyr den lokal som den 
besitter. Om kommunen äger lokalen ska den redogöra för de underhållskostnader och skäliga 
kapitalkostnader enligt 12 § som kommunen har för lokalen. Om kommunen besitter lokalen 
med stöd av ett hyresavtal eller något annat avtal om nyttjanderätt ska avtalet specificeras så 
noggrant som möjligt. Även övriga avtal som landskapet får ansvaret för ska specificeras och 
listas så detaljerat som möjligt. Motsvarande bestämmelser gäller avtal om lokaler och andra 
avtal som överförs från staten. 

Om avtalet är sådant att det inte går att överföra eller dela och det inte heller är motiverat att 
säga upp det av ekonomiska eller andra skäl ska kommunen i sammanställningen föreslå hur 
ansvaret enligt avtalet ska fördelas mellan kommunen och landskapet och hur de ska sköta det 
i praktiken. Vid behov ska kommunen och landskapet förhandla om saken. Motsvarande gäller 
också staten. 

Det behövs inte nödvändigtvis någon detaljerad förteckning över den lösa egendom som över-
går från kommunen och enligt 15 § från staten, utan i princip övergår den lösa egendom till 
landskapet som finns i lokalerna och hör till verksamheten. Till den delen är det motiverat att i 
möjligaste mån använda bokföringen av anläggningstillgångar som underlag för sammanställ-
ningen. I sammanställningen ska emellertid lös egendom för vilken äganderätten måste regi-
streras, såsom t.ex. bilar, listas separat. I detta hänseende hör sammanställningen ihop med 26 
§, enligt vilken ett beslut som landskapet fattar utifrån sammanställningen motsvarar en åt-
komsthandling för egendom. 

En separat sammanställning ska göras över dels vattenhushållningstillstånd och avtal som en-
ligt 16 § överförs från staten till landskapen, dels vattenkonstruktioner och lös egendom i an-
slutning till dessa som överförs från staten till det av landskapen ägda servicecentret. 

Enligt 2 mom. har landskapet rätt att be kommunen och staten om kompletterande utredningar 
och dokument som det anser sig behöva. Landskapet ska även inleda förhandlingar med 
kommunen eller staten om det, efter att av kommunen eller staten ha fått den sammanställning 
som avses i 1 mom., anser att de lokaler, den övriga egendom samt de tillstånd och avtal som 
enligt kommunens eller statens sammanställning övergår i landskapets besittning inte tryggar 
ordnandet inom landskapets område av de i 3 § avsedda tjänster och uppgifter som överförs 
från kommunen eller staten till landskapet. I praktiken är det motiverat och tillrådligt att 
kommunen och landskapet respektive staten och landskapet förhandlar om och i möjligaste 
mån samarbetar kring utarbetandet av sammanställningen. Staten, landskapen och det av land-
skapen ägda servicecentret ska på motsvarande sätt förhandla om och samarbeta kring utarbe-
tandet av sammanställningen över de vattenhushållningstillstånd och vattenkonstruktioner 
som överförs från staten. 

Enligt 3 mom. ska kommunen och staten komplettera sammanställningen enligt 1 mom. senast 
den 30 juni 2019 om det har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den övriga egendom el-
ler de tillstånd eller avtal som avses i 1 mom. efter det att sammanställningen har lämnats och 
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landskapet anser att sammanställningen behöver kompletteras. Från det att sammanställningen 
lämnas till dess att landskapet inleder sin verksamhet kan det ske förändringar i förhållandena 
som har betydelse även för landskapets verksamhet. Kommunen eller staten kan t.ex. ha ingått 
avtal som ska överföras till landskapet. 

18 §. Landskapets beslut. I paragrafen föreskrivs om det beslut som landskapet ska fatta utgå-
ende från kommunens och statens sammanställning enligt 17 §. Landskapsfullmäktige ska be-
handla kommunens sammanställning och utifrån den besluta om ingåendet av hyresavtal för 
övergångsperioden enligt 12 §, överföringen av lös egendom enligt 13 § samt överföringen av 
avtal och ansvar enligt 14 § till landskapet och dess ansvarsområde. På motsvarande sätt ska 
landskapsfullmäktige behandla statens sammanställning och utifrån den besluta om överfö-
ringen till landskapet av statens lösa egendom samt avtal och ansvarsförbindelser enligt 15 § 
och av tillstånd och avtal enligt 16 §. Landskapet ska också besluta om överföringen av vat-
tenkonstruktionsegendom enligt 16 § 4 mom. till det av landskapen gemensamt ägda service-
centret utifrån den sammanställning som gjorts över egendomen i fråga. Landskapsfullmäkti-
ges beslut ska fattas i god tid före överföringen den 1 januari 2019. 

19 §. Kommunens och statens besvärsrätt. I paragrafen föreskrivs om kommunens och statens 
rätt att anföra besvär över landskapsfullmäktiges beslut. Enligt 1 mom. har kommunen och 
staten rätt att hos förvaltningsdomstolen söka ändring i landskapets beslut enligt 18 §. På be-
svären tillämpas i övrigt det som anges i förvaltningsprocesslagen. Paragrafen tar i beaktande 
att kommunen och landskapet eller staten och landskapet kanske inte ens efter förhandlingar 
kan komma överens om lokalerna, den egendom som överförs eller avtalen. I detta fall fattar 
landskapet beslut i ärendet enligt 18 §, och kommunen och staten har rätt att anföra besvär 
över beslutet. Statens talan ska föras av det ministerium till vars ansvarsområde ärendet hör. 

Även om kommunen eller staten har anfört besvär över landskapsfullmäktiges beslut har land-
skapet enligt 2 mom. rätt att ordna de tjänster som överförs från kommunen och staten till 
landskapet och som landskapet ansvarar för i de lokaler som kommunen eller staten äger och 
besitter samt att använda den lösa egendom som kommunen eller staten äger eller besitter och 
som behövs för att ordna tjänsterna fram till dess att förvaltningsdomstolens beslut i ärendet 
har vunnit laga kraft. Lös egendom är i kommunens eller statens besittning om besittningen 
grundar sig på exempelvis ett leasingavtal eller annat avtal. Avsikten med bestämmelsen är att 
säkerställa att tjänsterna fortsätter utan störningar. Landskapet ska betala hyra för de lokaler 
som det besitter enligt vad som anges i 12 §. 

20 §. Registrering av egendomsarrangemang i den kommunala bokföringen. I paragrafen före-
skrivs om registrering av egendomsarrangemang i den kommunala bokföringen. Paragrafen 
motsvarar till sina principer 34 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande 
av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. Målet och syftet med 
paragrafen är att de egendomsarrangemang som görs i samband med reformen ska genomföras 
på ett sådant sätt att de inte påverkar kommunernas resultat för räkenskapsperioden i fråga. 
Avskrivningen av lös egendom enligt 13 § registreras mot grundkapitalet i kommunens bokfö-
ring, om inte kommunen beslutar något annat. Arrangemanget är motiverat särskilt med tanke 
på att den förändring som sker i kommunernas egendom beror på en betydande förvaltnings-
förändring som lagstiftaren har beslutat om och som gäller alla kommuner, och att kommu-
nerna i princip inte har någon möjlighet att påverka förändringen. 

Kommunens lösa egendom enligt 13 § faller bort ur kommunens balansräkning och kommu-
nens grundkapital sänks med motsvarande belopp. Förfarandet tillämpas mellan balansräk-
ningsposter, utan bokföring av överlåtelseförlusterna med resultatpåverkan. Bakom den före-
slagna bestämmelsen ligger bokföringsnämndens kommunsektions utlåtande 77/2006 och den 
allmänna anvisningen om upprättande av balansräkning. Enligt utlåtandet bör grunden för 
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nedsättning av kommunens grundkapital vara en bestående nedsättning av beloppet av bestå-
ende aktiva. En orsak till en minskning i bestående aktiva kan vara överlåtelse, förlust eller 
extra avskrivning alternativt nedskrivning av egendom. Utlåtandet utgår emellertid från att en 
överlåtelseförlust först bokförs med resultatpåverkan och att det först därefter är möjligt att 
nedsätta grundkapitalet på de villkor som nämnts. Genom den föreslagna paragrafen förhind-
ras uttryckligen uppkomsten av resultatpåverkan. Om en kommun ändå anser det befogat att 
gå till väga på ett annat sätt, t.ex. på grund av att värdet av den egendom som överförs och den 
överlåtelseförlust som uppstår är ringa, kan kommunen bokföra överföringen också med resul-
tatpåverkan. 

Enligt 2 mom. får bokföringsnämndens landskaps- och kommunsektion meddela anvisningar 
och ge utlåtanden om tillämpningen av paragrafen. Eftersom det handlar om en ändring som 
påverkar alla kommuner är det av väsentlig betydelse att kommunernas bokföringspraxis är så 
enhetlig som möjligt. 

21 §. Registrering av egendomsarrangemang i statens bokföring. I paragrafen föreskrivs om 
registrering av egendomsarrangemang i statens bokföring. Målet och syftet med paragrafen är 
att de egendomsarrangemang som görs i samband med reformen ska genomföras på ett sådant 
sätt att de inte påverkar statens intäkts- och kostnadskalkyl för räkenskapsperioden i fråga.  

Avskrivningen av egendom enligt 15 och 16 § registreras mot eget kapital i statens bokföring. 
Arrangemanget är motiverat särskilt med tanke på att den förändring som sker i egendomen är 
en engångsföreteelse och beror på en betydande förvaltningsförändring i den offentliga för-
valtningen, som lagstiftaren har beslutat om och som de av statens ämbetsverk och inrättning-
ar som besitter den egendom som överförs i princip inte har någon möjlighet att påverka. Sta-
tens intäkts- och kostnadskalkyl visar om intäkterna under räkenskapsperioden har varit till-
räckliga för att täcka räkenskapsperiodens utgifter. Det extraordinära arrangemanget av en-
gångskaraktär leder till att den tidsmässiga jämförbarheten i statens intäkts- och kostnadskal-
kyl försämras. Det är därför motiverat att överföringen av egendomen genomförs mot eget ka-
pital utan resultatpåverkan. 

Finansministeriet och Statskontoret kan med stöd av budgetlagstiftningen vid behov be-
stämma att genomförandet av egendomsöverföringarna ska följas upp i statens bokföring och 
bokslut. Finansministeriet kan meddela behövliga föreskrifter om att egendom som överförs 
utan motprestation ska redovisas i statens bokslut och i boksluten för statens bokföringsenhet-
er. Statskontoret kan meddela behövliga föreskrifter och anvisningar om vilka bokföringskon-
ton som ska användas och hur detta ska ske. 

22 §. Tillämpning av bestämmelser om kommuner på samkommuner. I paragrafen föreskrivs 
om tillämpningen av bestämmelser om kommuner på samkommuner. Bestämmelsen motsva-
rar till sina principer 26 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av 
social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. I vissa fall har de uppgif-
ter som överförs från kommunen till landskapet och som avses i denna lag organiserats som en 
s.k. frivillig samkommun. På sådana samkommuner tillämpas bestämmelserna om kommuner 
i den föreslagna lagen. Att bestämmelserna om kommuner även tillämpas på samkommuner 
innebär i praktiken att landskapet av samkommunerna hyr lokalerna på samma sätt och enligt 
samma principer som av kommunerna. Vidare överförs samkommunernas lösa egendom och 
avtal till landskapet till den del den lösa egendomen och avtalen är knutna till tjänster som om-
fattas av landskapets organiseringsansvar. Registreringarna av egendomsarrangemangen görs 
för samkommunernas del på motsvarande sätt som registreringarna i kommunens bokföring 
enligt 20 §. 
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23 §. Statsborgen. Paragrafen innehåller bestämmelser om statsrådets befogenhet att bevilja 
statsborgen för vissa förbindelser som övergår till landskapet. Bestämmelsen motsvarar till 
sina principer 28 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och 
hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. Syftet med paragrafen är att riskklas-
sificeringen för de förbindelser som överförs från kommunen och staten till landskapet ska 
förbli oförändrad i kreditinstitutens solvensberäkning.  Landskapet har inte beskattningsrätt, 
varför dess ställning inte är helt identisk med kommunens eller statens.  

Enligt 82 § i grundlagen ska statens upplåning vara grundad på riksdagens samtycke, av vilket 
framgår de nya lånens eller statsskuldens maximibelopp. Statsborgen och statsgaranti får be-
viljas med riksdagens samtycke. Genom beviljande av statsborgen klargörs borgenärernas 
ställning vid övergången och kontinuiteten i finansieringsarrangemangen säkerställs. Statsbor-
gen kan beviljas för betydande leasingavtal som överförs enligt den sammanställning som av-
ses i 17 §. Det exakta maximibeloppet för borgen som beviljas fastställs enligt 2 mom. separat 
i samband med behandlingen av statsbudgeten. Statsborgen kan beviljas utan krav på den mot-
säkerhet som avses i 14 § i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti 
(20.5.1988/449). Statsrådet beslutar om den avgift som tas ut för borgen och om övriga vill-
kor. 

24 §. Anmälan till borgenärer och avtalsparter. I paragrafen föreskrivs om en anmälan som 
ska lämnas till avtalsparterna i de avtal som överförs från kommunen eller staten till landskap-
et. Enligt 1 mom. ska landskapet senast den xx xxxx 2018 sända en skriftlig anmälan till av-
talsparterna i de ansvarsförbindelser och avtal som landskapet övertar ansvaret för. Av land-
skapets anmälan ska framgå om ansvarsförbindelsen eller avtalet övergår vidare från land-
skapet till det servicecenter som avses i 16 kap. i landskapslagen. 

Enligt 2 mom. har avtalsparterna rätt att säga upp skuldförhållandet eller avtalet så att det 
upphör den 31 december 2018. Uppsägningen ska meddelas landskapet senast den 31 augusti 
2018. 

25 §. Överföring av landskapets avtal och ansvarsförbindelser till servicecentret. Paragrafen 
innehåller bestämmelser om hur avtal som överförts till landskapet och som gäller besittning-
en av lokaler kan överföras till det nationella servicecentret. Bestämmelsen motsvarar till sina 
principer 31 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och häl-
sovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. 

Landskapet överför de till landskapen överförda hyresavtalen för lokaler till det servicecenter 
för lokal- och fastighetsförvaltning som ägs gemensamt av landskapen och som inrättats för 
detta ändamål. Om servicecentret föreskrivs i 16 kap. i landskapslagen. Landskapet och ser-
vicecentret får också avtala på annat sätt om överföringen av de hyresavtal som avses i 12 §, 
dvs. hyresavtal som ingåtts med kommunen för en övergångsperiod på tre år. Landskapet ska 
besluta om överföringen av avtalen så att avtalen överförs i servicecentrets besittning den 1 
januari 2019. 

26 §. Förvärv av egendom. Enligt paragrafen motsvarar sammanställningen enligt 16 § samt 
landskapets beslut enligt 17 § och 24 § åtkomsthandlingar för egendomen. Bestämmelsen 
motsvarar till sina principer 32 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande 
av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. Från kommunerna, 
samkommunerna och staten kan till landskapen övergå lös egendom som kräver t.ex. registre-
ring av ägandet. Upprättandet av särskilda åtkomsthandlingar kan medföra en avsevärd mängd 
arbete som kan anses onödigt med tanke på rättssäkerheten när man beaktar att egendomen 
övergår till landskapet som generalsuccession. 
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5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

27 §. Tillämpning av bestämmelserna om temporär förvaltning. Paragrafen innehåller en hän-
visningsbestämmelse om att bestämmelserna om temporär förvaltning av landskapen i lagen 
om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om 
ordnande av räddningsväsendet ska tillämpas. 

I 1 mom. finns en förtydligande bestämmelse om att 7–9 § i lagen om införande av landskaps-
lagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsvä-
sendet ska tillämpas även på den lagstiftning som införs genom den lag som nu föreslås. En-
ligt 6 § 1 mom. i den införandelag som det hänvisas till svarar landskapets temporära bered-
ningsorgan för beredningen av inledandet av landskapets verksamhet och förvaltning tills 
landskapsfullmäktige har valts och landskapsstyrelsen som tillsätts av landskapsfullmäktige 
har inlett sin verksamhet. Detta innebär att den uppgift som landskapets temporära bered-
ningsorgan har med stöd av nämnda införandelag redan omfattar beredningen av inledandet av 
landskapets verksamhet och förvaltning i sin helhet, inklusive beredningen av uppgifter i en-
lighet med de lagar som införs genom den nu föreslagna införandelagen. Den föreslagna infö-
randelagen innehåller dock en förtydligande hänvisningsbestämmelse om att det temporära be-
redningsorganets uppgifter och behörighet enligt 7 § i den införandelag som det hänvisas till 
även omfattar uppgiftsöverföringarna till landskapen enligt de lagar som införs genom den in-
förandelag som nu föreslås. På motsvarande sätt omfattar även skyldigheten att delta i bered-
ningen och rätten att få uppgifter uppgiftsöverföringarna till landskapen enligt de lagar som 
införs genom den nu föreslagna införandelagen.  

I 2 mom. föreslås en utvidgning av den rätt att få uppgifter som föreskrivs i 9 § i lagen om in-
förande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ord-
nande av räddningsväsendet. De uppgiftsöverföringar till landskapen som verkställs genom 
den föreslagna lagen omfattar också uppgifter som överförs till landskapen från kommunikat-
ionsministeriet, regionförvaltningsverken och KEHA-centret. Förutom av kommunikations-
ministeriet kan det också finnas behov av att få uppgifter av Trafikverket. Enligt 2 mom. gäl-
ler ett temporärt organs rätt att få uppgifter enligt 9 § i den lag som det hänvisas till även upp-
gifter som innehas av dessa statliga myndigheter. 

28 §. Inrättande och tillsättning av vissa tjänster vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. 
Syftet med bestämmelsen är att göra det möjligt att inrätta och tillsätta de viktigaste tjänsterna 
inom ledningen för den nya myndigheten Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet innan den 
lag som gäller myndigheten träder i kraft och myndigheten inleder sin verksamhet. Detta är 
viktigt för att den nya myndigheten ska kunna inrättas och dess verksamhet inledas på ett smi-
digt sätt. 

Enligt 1 mom. kan finansministeriet innan lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
träder i kraft inrätta tjänsten som generaldirektör för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
samt tjänsterna som direktör för myndighetens olika sektorer och enheter. Tjänsten som direk-
tör för den sektor som ansvarar för arbetarskyddsuppgifter inrättas dock av social- och hälso-
vårdsministeriet. Tjänsterna inrättas från den 1 januari 2019, och efter det att de inrättats till-
lämpas på dem statstjänstemannalagen. Utöver generaldirektörstjänsten finns vid myndigheten 
fyra sektorsdirektörstjänster och två enhetsdirektörstjänster.  

Enligt 2 mom. kan statsrådet innan lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet träder i 
kraft utnämna tjänstemän till tjänsten som generaldirektör och tjänsterna som sektorsdirektör 
enligt 1 mom. På tillsättningsförfarandet tillämpas 24 § i lagen om Statens tillstånds- och till-
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synsmyndighet. Enligt 24 § 1 mom. i den föreslagna lagen om Statens tillstånds- och tillsyns-
myndighet ska statsrådet utnämna generaldirektören för Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet på framställning av finansministeriet. Finansministeriet ska bereda framställningen i 
samråd med de övriga ministerier som styr myndigheten. Även när tjänsten tillsätts för första 
gången med stöd av den föreslagna införandelagen ska samma berednings- och framställ-
ningsförfarande tillämpas. Statstjänstemannalagen innehåller bestämmelser om krav på gene-
raldirektörens medborgarskap, utnämning för viss tid och särskilda behörighetsvillkor. 

I 24 § 2 mom. i den föreslagna lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet finns be-
stämmelser om utnämningen av sektorsdirektörer. Motsvarande bestämmelser tillämpas även 
vid tillsättningen av tjänsterna med stöd av den föreslagna införandelagen. Statsrådet utnäm-
ner direktören för den sektor som ansvarar för miljöuppgifter på framställning av miljömini-
steriet, direktörerna för de sektorer som ansvarar för arbetarskyddsuppgifter respektive social- 
och hälsovårdsuppgifter på framställning av social- och hälsovårdsministeriet och direktören 
för den sektor som ansvarar för undervisnings- och kulturuppgifter på framställning av under-
visnings- och kulturministeriet. Sektorsdirektörerna, med undantag av direktören för den sek-
tor som ansvarar för arbetarskyddsuppgifter, utnämns för viss tid. 

Enligt 3 mom. kan finansministeriet innan lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 
träder i kraft utnämna en tjänsteman till tjänsten som direktör för den enhet som ansvarar för 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets förvaltningsuppgifter, medan arbets- och näringsmi-
nisteriet kan utnämna en tjänsteman till tjänsten som direktör för den enhet som ansvarar för 
myndighetens lönegarantiuppgifter. Enligt förslaget till lag om Statens tillstånds- och till-
synsmyndighet har myndighetens generaldirektör behörighet att tillsätta tjänsterna som en-
hetsdirektör. Eftersom det med tanke på inrättandet av den nya myndigheten och inledandet av 
dess verksamhet är av väsentlig betydelse att dessa tjänster, på motsvarande sätt som i fråga 
om tjänsterna som sektorsdirektör, tillsätts innan lagen träder i kraft, föreslås i införandelagen 
en bestämmelse om att finansministeriet i egenskap av det ministerium som i funktionellt hän-
seende styr myndighetens förvaltningsuppgifter kan tillsätta tjänsten som direktör för den en-
het som sköter förvaltningsuppgifter. Arbets- och näringsministeriet ska tillsätta tjänsten som 
direktör för den enhet som ansvarar för lönegarantiuppgifter i egenskap av det ministerium 
som i funktionellt hänseende har huvudansvaret för styrningen av enheten i fråga. Även en-
hetsdirektörerna utnämns för viss tid. 

29 §. Övergångsbestämmelse om lönesystemet för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. I 
29 § i införandelagen föreskrivs att det preciserande tjänstekollektivavtalet om ibruktagande 
av ett nytt lönesystem vid regionförvaltningsverken ska fortsätta, sådant det lyder vid tidpunk-
ten för inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, mellan den nämnda myndig-
heten som arbetsgivare och de löntagarorganisationer som undertecknat ovannämnda tjänste-
kollektivavtal, som ett tjänstekollektivavtal om lönerna för tjänstemännen vid Statens till-
stånds- och tillsynsmyndighet. På motsvarande sätt fortsätter det underteckningsprotokoll att 
gälla som upprättats mellan ovannämnda parter och som kompletterar tjänstekollektivavtalet.  
I övrigt omfattas tjänstemännen av de allmänna villkoren för ett tjänsteförhållande inom stats-
förvaltningen.  

När Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas omfattas den personal som överförs till 
myndigheten inte längre av de tjänstekollektivavtal som gäller de lönesystem som tillämpats 
på dem vid de myndigheter som överlåter dem och lönerna ändras till totallöner i euro, om 
inte något annat föreskrivs eller avtalas.  I samband med organisationsreformer inom statsför-
valtningen som går ut på att inrätta ett nytt ämbetsverk och sluta tillämpa det tidigare lönesy-
stemet är det i regel praxis att bereda och genom ett tjänste- och arbetskollektivavtal avtala om 
det nya ämbetsverkets lönesystem med beaktande av verkets särdrag och särskilda behov. Att 
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få till stånd ett nytt system på detta sätt är tidskrävande, och det nya lönesystemet kan i prakti-
ken tas i bruk först efter en lång övergångsperiod.  

När Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas har merparten av den personal som över-
förs till myndigheten med stöd av lagen tidigare arbetat vid regionförvaltningsverken, vilket 
innebär att de överförs från ett och samma lönesystem. En dryg tredjedel av personalen över-
förs dock från NTM-centralerna, KEHA-centret eller Valvira, som har egna lönesystem.  

I fråga om merparten av den personal som överförs behöver man således inte jämka samman 
tjänstekollektivavtal om lönerna för anställda som överförs från olika myndigheter till ett nytt 
avtal för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. På den återstående personalen, dvs. på dem 
som överförs från NTM-centralerna, KEHA-centret och Valvira, ska det enligt propositionen 
tillämpas för dem nya bestämmelser, dvs. bestämmelserna i lönesystemet för regionförvalt-
ningsverken. Ett annat alternativ vore att i enlighet med den ovannämnda praxis som i regel 
tillämpas bereda och avtala om ett helt nytt lönesystem för Statens tillstånds- och tillsynsmyn-
dighet. Lönenivån för den personal som överförs från NTM-centralerna, KEHA-centret och 
Valvira är något högre än lönenivån för motsvarande uppgifter vid regionförvaltningsverken. 
Både i det fall att man vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet i enlighet med proposit-
ionen börjar tillämpa lönesystemet för regionförvaltningsverken och i det fall att ett helt nytt 
lönesystem börjar tillämpas vid myndigheten är det sannolikt att endast en liten del av lönerna 
för den personal som överförs från NTM-centralerna, KEHA-centret och Valvira höjs, medan 
merparten förblir oförändrad och följer bestämmelserna för tryggande av den gamla löneni-
vån. 

Därför föreslås en bestämmelse om att det preciserande tjänstekollektivavtalet om ibrukta-
gande av ett nytt lönesystem vid regionförvaltningsverken ska fortsätta, sådant det lyder vid 
tidpunkten för inrättandet av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, mellan den nämnda 
myndigheten som arbetsgivare och de löntagarorganisationer som undertecknat tjänstekollek-
tivavtalet, som ett tjänstekollektivavtal om lönerna för tjänstemännen vid Statens tillstånds- 
och tillsynsmyndighet. På motsvarande sätt ska det underteckningsprotokoll som upprättats 
mellan ovannämnda parter och som kompletterar tjänstekollektivavtalet fortsätta att gälla.   

Detta innebär att den rådande situationen i huvudsak förblir oförändrad, varför de lönepoli-
tiska konsekvenser och tilläggskostnader som bytet av lönesystem medför blir relativt begrän-
sade liksom behovet av att tillämpa bestämmelserna för tryggande av lönenivån. 

Finansministeriet och de huvudavtalsorganisationer som representerar statens personal har den 
28 mars 2017 nått ett förhandlingsresultat om ett tjänstekollektivavtal, genom vilket de kom-
mer överens om att avtalen om regionförvaltningsverkens lönesystem fortsätter som avtal för 
Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet så att därom föreskrivs i lag genom en övergångsbe-
stämmelse enligt denna paragraf. 

30 §.  Övergångsbestämmelse om stöd till landsbygdsutvecklingen. Enligt 1 mom. ska land-
skapet Kymmenedalen och landskapet Södra Karelen, landskapet Päijänne-Tavastland och 
landskapet Egentliga Tavastland samt landskapet Österbotten och landskapet Mellersta Öster-
botten sinsemellan avtala om samarbete när det är fråga om genomförandet av programmet för 
utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020 på så sätt att det ena av de båda 
landskapen fram till slutet av programperioden för båda landskapens del fattar beslut i frågor i 
enlighet med lagen om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014) och bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. De uppgifter som överförs till dessa landskapspar sköts för 
närvarande av en närings-, trafik- och miljöcentral som ansvarar för genomförandet av pro-
grammet för utveckling av landsbygden i enlighet med en av centralen utarbetad regional plan 
för utveckling av landsbygden enligt 5 § i lagen om förvaltning av utvecklingsprogrammen för 
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landsbygden (27/2014). Närings-, trafik- och miljöcentralen beviljar bl.a. stöd enligt lagen om 
stödjande av landsbygdens utveckling. Jord- och skogsbruksministeriet beviljar årligen nä-
rings-, trafik- och miljöcentralen behörighet att bevilja stöd ur stödanslagen. Enligt 2 mom. 
kan jord- och skogsbruksministeriet besluta att uppgifter anvisas ett landskap om de ovan-
nämnda landskapen inte har avtalat om vilket landskap som är behörigt landskap senast den 31 
december 2018. 

Övergångsbestämmelsen omfattar slutet av Europeiska unionens finansieringsperiod 2014–
2020 och genomförandet av det pågående programmet för utveckling av landsbygden. Över-
gångsbestämmelsen omfattar därmed inte kommande finansieringsperioder. Övergångsbe-
stämmelsen anses nödvändig för att genomförandet av programmet för utveckling av lands-
bygden i Fastlandsfinland under den återstående programperioden inte ska försvåras onödigt. 
Den centrala utgångspunkten är att det i slutet av programperioden inte längre ska göras några 
ändringar i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och i de ovan-
nämnda regionala utvecklingsplanerna till följd av landskapsreformen, utan att genomförandet 
av programmet för utveckling av landsbygden fortsätter som förut fram till slutet av program-
perioden. De ovannämnda regionala utvecklingsplanerna som godkänts av närings-, trafik- 
och miljöcentralerna förblir i kraft till slutet av programperioden. För att programmet för ut-
veckling av landsbygden i Fastlandsfinland ska kunna genomföras på ett smidigt sätt anser 
man därför att det är bäst att beslutsfattandet i enlighet med lagen om stödjande av landsbyg-
dens utveckling centraliseras för dessa landskaps del. Detta är den enklaste lösningen även 
med tanke på beviljandet av den behörighet som gäller stödanslagen.  

Enligt 3 mom. ska, när det gäller stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 
eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, på stöd under Europeiska unionens inneva-
rande finansieringsperiod tillämpas den regionindelning som gällde innan landskapsformen 
trädde i kraft till den del regionindelningen påverkar avgörandet av ett ärende som gäller stö-
den. 

31 §. Övergångsbestämmelser om ändringssökande. Paragrafen innehåller övergångsbestäm-
melser om ändringssökande. Ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av de lagar 
som anges i 1 § ska sökas enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På motsva-
rande sätt ska vid behandlingen av ärenden som är anhängiga vid en domstol vid ikraftträdan-
det av de lagar som anges i 1 § vid ändringssökande tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. Om en domstol däremot upphäver ett beslut som har fattats före ikraftträdan-
det av de lagar som anges i 1 § och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska 
ärendet behandlas och avgöras enligt de lagar som införs genom denna lag. 

32 §. Ersättande av vissa kostnader. I paragrafen föreskrivs om övergångsarrangemang i an-
slutning till ersättande av kommunalveterinärens tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande. 
Enligt 23 § i veterinärvårdslagen och 3 § i statsrådets förordning om veterinärvård 
(1031/2009) får kommunen av regionförvaltningsverket mot faktura ersättning av statsmedel 
för de kostnader som har orsakats kommunen för utförande av de uppgifter enligt 15 § 2 mom. 
i veterinärvårdslagen som gäller tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande och som har ålagts 
kommunalveterinären.  Årets sista faktura ska lämnas in senast den 15 januari följande år. För 
att de kostnader som orsakats kommunerna 2018 ska kunna faktureras och ersättas ännu under 
2019 när 23 § i veterinärvårdslagen har upphävts, ger paragrafen Livsmedelssäkerhetsverket 
behörighet att betala ersättning med stöd av de upphävda bestämmelserna. 

33 §. Övergångsbestämmelser om skötseln av vissa uppgifter. Det villkor rörande landskaps-
veterinärens behörighet som föreslås ingå i 43 § 2 mom. i lagen om utövning av veterinäryrket 
motsvarar det behörighetsvillkor för tjänsten som kommunalveterinär med tillsynsuppgifter 
som föreskrivits med stöd av den gällande veterinärvårdslagen, varför villkoret hittills inte har 
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tillämpats på regionförvaltningsverkens länsveterinärer. Den föreslagna övergångsbestämmel-
sen behövs för att överföringen av livsmedelstillsynen eller tillsynen över djurs hälsa och väl-
befinnande till landskapens organisationsansvar inte ska påverka behörigheten hos de personer 
som innehar en tjänst som länsveterinär när det gäller att inneha en tjänst som landskapsvete-
rinär. Övergångsbestämmelsen är i praktiken av betydelse endast för de personer som har fått 
behörighet att verka som veterinär utomlands och som inte har deltagit i det förhör om Fin-
lands lagstiftning som Livsmedelssäkerhetsverket kräver. 

34 §. Ikraftträdande. Införandelagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den 
har antagits och blivit stadfäst. Avsikten är dock att 2 §, som innehåller de lagar som upphävs 
genom införandelagen, ska träda i kraft först den 1 januari 2019. Dessutom föreskrivs i 1 § att 
de lagar som anges i paragrafen ska träda i kraft först den 1 januari 2019. Även överföringen 
av uppgifter och personal samt egendomsarrangemangen genomförs därmed först den 1 janu-
ari 2019. 
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Lagförslag 
 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Författningar som träder i kraft
2
 

Följande lagar träder i kraft den 1 januari 2019: 
1) lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (/), 
2) lagen om Statens ämbetsverk på Åland (/), 
3)  
n) 
 

2 § 

Författningar som upphävs
3
 

Genom denna lag upphävs: 
1) lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (669/2008), 
2) lagen om samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet (410/2009), 
3) lagen om regionförvaltningsverken (896/2009), 
4) lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009), 
5) lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken 

(898/2009), 
6) lagen om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna (210/2010), 
n) 

3 § 

Tillämpningsområde  

I denna lag föreskrivs om omständigheterna kring överföringen av de uppgifter som avses i 
de lagar som nämns i 1 §. Denna lag tillämpas också på överföringen till landskapen av andra i 
6 § 1 mom. 5–8, 10–13, 16–22, 25 och 26 punkten och 2 mom. 2 punkten i landskapslagen (/) 
avsedda uppgifter. Beträffande omständigheterna kring överföringen av uppgifter gäller dessu-
tom vad som särskilt föreskrivs om detta. 

 

2 kap 

Bestämmelser om uppgifter och behörighet 

 

 

                                                 
2
 UNDER ARBETE: Här samlas alla lagar som ingår i propositionen och som ska träda i kraft. 

3
 UNDER ARBETE: Här samlas alla lagar som upphävs. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
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4 § 

Övergångsbestämmelser om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighets uppgifter och behörig-
het 

Om en uppgift som hör till ett i 4 § i lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet av-
sett uppgiftsområde enligt en bestämmelse någon annanstans i lag ska skötas av regionförvalt-
ningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt 
arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, Tillstånds- och tillsynsver-
ket för social- och hälsovården eller länsstyrelsen, ska Statens tillstånds- och tillsynsmyndig-
het sköta uppgiften i fråga och utöva behörighet i anslutning till den från den 1 januari 2019. 
På överföringen av uppgifterna tillämpas denna lag. 

 
5 § 

Övergångsbestämmelser om de uppgifter och den behörighet som hör till Statens ämbetsverk 

på Åland 

Om en uppgift, som faller inom ett i 2 § i lagen om Statens ämbetsverk på Åland avsett an-
svarsområde och som enligt självstyrelselagen för Åland (1144/1991) hör till rikets behörig-
het, enligt en bestämmelse någon annanstans i lag ska skötas av regionförvaltningsverket eller 
länsstyrelsen, övertar Statens ämbetsverk på Åland uppgiften i landskapet Åland och utövar 
behörighet i anslutning till den från den 1 januari 2019. På överföringen av uppgifterna tilläm-
pas denna lag. 

6 § 

Övergångsbestämmelser om landskapets uppgifter och behörighet 

Om en uppgift, som enligt 6 § 1 mom. 5–8, 10–13, 16–22, 25 eller 26 punkten eller 6 § 2 
mom. 2 punkten i landskapslagen hör till landskapet, enligt en bestämmelse någon annanstans 
i lag ska skötas av regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, närings-, tra-
fik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscen-
ter, länsstyrelsen eller landskapsförbundet, ska det behöriga landskapet sköta uppgiften och 
utöva behörighet i anslutning till den från den 1 januari 2019. På överföringen av uppgifterna 
tillämpas denna lag. 

7 § 

Övergångsbestämmelser som gäller ärenden som är anhängiga samt rättigheter och skyldig-

heter i anslutning till uppgifterna 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, närings-, trafik- och miljö-
centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter och Till-
stånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som överförs till Statens tillstånds- och 
tillsynsmyndighet, samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa, överförs till Sta-
tens tillstånds- och tillsynsmyndighet den 1 januari 2019. 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid regionförvaltningsverket som överförs till Konkurrens- och konsumentverket, samt de rät-
tigheter och skyldigheter som följer av dessa, överförs till Konkurrens- och konsumentverket 
den 1 januari 2019. 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009


   
  

 

 
 

 

 

 

29 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid regionförvaltningsverket som överförs till Livsmedelssäkerhetsverket, samt de rättigheter 
och skyldigheter som följer av dessa, överförs till Livsmedelssäkerhetsverket den 1 januari 
2019. 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid närings-, trafik- och miljöcentralen som överförs till Migrationsverket, samt de rättigheter 
och skyldigheter som följer av dessa, överförs till Migrationsverket den 1 januari 2019. 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- 
och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter som överförs till Landsbygdsverket, 
samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa, överförs till Landsbygdsverket den 1 
januari 2019. 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid närings-, trafik- och miljöcentralen och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- 
och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter som överförs till Statskontoret, samt 
de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa, överförs till Statskontoret den 1 januari 
2019. 

Ärenden som är anhängiga och avtal och förbindelser som ingåtts inom de ansvarsområden 
vid regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, närings-, trafik- och miljö-
centralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, kommu-
nikationsministeriet, landskapsförbundet, någon annan samkommun och kommun som över-
förs till landskapet, samt de rättigheter och skyldigheter som följer av dessa, överförs till det 
behöriga landskapet den 1 januari 2019. Bestämmelser om landskapens egendomsarrange-
mang finns i 4 kap.  

3 kap 

Bestämmelser om personalen 

8 § 

Ställningen för personal som överförs från kommuner och samkommuner 

Överföring från kommuner och samkommuner av sådana i 3 § avsedda uppgifter som land-
skapen ska överta från kommunerna och samkommunerna och den personal som sköter upp-
gifterna samt överföring av uppgifter och den personal som sköter dessa från landskapsför-
bunden till landskapet och till landskapens nationella servicecenter betraktas som överlåtelse 
av rörelse. 

Som överlåtelse av rörelse betraktas också överföringar av stöduppgifter och personal när 
det gäller sådana uppgifter som avses i 1 mom., om minst hälften av de faktiska uppgifter som 
personen i fråga sköter är stöduppgifter till sådana uppgifter som avses i 1 mom.  

Landskapet ansvarar för den semesterlöneskuld som förfallit till betalning före utgången av 
år 2018.  

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på överföring av uppgifter och personal till en 
sammanslutning som hör till landskapskoncernen och där landskapet har bestämmande infly-
tande, då sammanslutningen grundas senast den 31 december 2020.   

  
9 § 

Ställningen för personal som överförs från staten 
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Överföring av i 3 § avsedda uppgifter som landskapen övertar av staten, stöduppgifter i an-
slutning till dessa och den personal som sköter uppgifterna från närings-, trafik- och miljöcen-
tralerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- 
och förvaltningscenter, regionförvaltningsverken, Servicecentret för statens ekonomi- och per-
sonalförvaltning och Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori till 
landskapet och till landskapens nationella servicecenter betraktas som överlåtelse av rörelse. 

En person övergår i landskapets tjänst, om de uppgifter som överförs utgör minst hälften av 
hans eller hennes faktiska arbetsuppgifter.  

Det som föreskrivs i 1 och 2 mom. tillämpas också på överföring av uppgifter och personal 
till en sammanslutning som hör till landskapskoncernen och där landskapet har bestämmande 
inflytande, då sammanslutningen grundas senast den 31 december 2020. 

Om uppgifterna överförs till en sammanslutning som hör till landskapskoncernen eller en 
sammanslutning där landskapet har bestämmande inflytande, övergår tjänstemannen till ett ar-
betsavtalsförhållande. 
 

10 § 
 

Tilläggspensionsskydd 

En sammanslutning som grundats senast den 31 december 2020, vilken hör till landskaps-
koncernen eller i vilken landskapet har bestämmande inflytande, ska se till att en tilläggspens-
ionsandel som motsvarar den tilläggspensionsandel som avses i 8 § 2 mom. i lagen om infö-
rande av pensionslagen för den offentliga sektorn (82/2016) kvarstår för personer som med 
anledning av landskapsreformen övergår från en statlig tjänst till sammanslutningens tjänst, då 
anställningen i sammanslutningen pågår utan avbrott fram till pensionsfallet. 

Personer som med anledning av landskapsreformen övergår från en statlig tjänst till en 
sammanslutning som grundats senast den 31 december 2020, vilken hör till landskapskoncer-
nen eller i vilken landskapet har bestämmande inflytande, bibehåller sin rätt till en tilläggs-
pensionsandel enligt 8 § 2 mom. i lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sek-
torn, om  

1) anställningen uppfyller de krav på oavbruten anställning som anges i 9 § i ovan nämnda 
lag före den 1 januari 2019 och  

2) anställningen fortgår oavbrutet på det sätt som förutsätts i 1 punkten i ovan nämnda 9 § i 
ett medlemssamfund i Keva från den 1 januari 2019. 
 

4 kap 

Egendomsarrangemang 

11 § 

Målsättning för egendomsarrangemangen 

Syftet med bestämmelserna om överföring av egendom i detta kapitel är att på ett totaleko-
nomiskt effektivt sätt säkerställa att landskapen har tillgång till den egendom och de lokaler 
som behövs för att de ska kunna sköta de uppgifter som hör till deras organiseringsansvar. En 
annan målsättning är att kommunerna behandlas jämlikt i egendomsarrangemangen och att ar-
rangemangen inte äventyrar genomförandet av finansieringsprincipen i de uppgifter som kvar-
står på kommunernas ansvar.  
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12 § 

Lokaler som används av kommunen 

Lokaler som används för att sköta sådana i 3 § avsedda uppgifter som överförs från kommu-
nen till landskapet övergår i landskapets besittning den 1 januari 2019, om inte landskapet och 
kommunen kommer överens om annat. 

Landskapet och kommunen ingår ett hyresavtal om besittningen av lokalerna som gäller åt-
minstone till den 31 december 2021. Landskapet har rätt att förlänga hyresavtalets giltighetstid 
med ett år. Landskapet ska underrätta kommunen om att det utnyttjar denna rätt senast 12 må-
nader innan hyresavtalet löper ut. 

Den överenskomna hyran i det hyresavtal som avses i 2 mom. ska täcka skäliga kapitalkost-
nader för den lokal som hyresavtalet gäller och underhållskostnaderna för lokalen. 

Närmare bestämmelser om hur hyran bestäms får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 

13 § 

Överföring till landskapet av lös egendom som används av kommunen 

Den 1 januari 2019 överförs till landskapet den lösa egendom, de rättigheter som gäller 
ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt de immateriella rättigheter och till-
stånd som hör till den i 3 § avsedda verksamhet som överförs från kommunen till landskapet 
och som omfattas av landskapets organiseringsansvar.  

Med avvikelse från vad som anges i 1 mom. överförs inte till landskapet aktierna i ett aktie-
bolag, med undantag av aktierna i ett sådant aktiebolag vars verkliga huvudsakliga verksam-
hetsområde är produktion av veterinärtjänster som överförs till landskapet. 

Med undantag för överföring av aktier enligt 2 mom. får kommunen och landskapet också 
avtala om överföring av lös egendom på något annat sätt än vad som avses i 1 mom. 

 
14 § 

Överföring till landskapet av avtal och ansvarsförbindelser som binder kommunen 

Den 1 januari 2019 överför kommunen till landskapet de avtal som gäller ordnande av de i 3 
§ avsedda uppgifter som överförs från kommunen till landskapet. Om det inte är möjligt att 
överföra eller dela upp ett avtal ska kommunen och landskapet avtala om fördelningen av det 
ansvar som avtalet medför. 

Med avvikelse från 1 mom. övergår dock inte till landskapet  
1) sådana avtal om lokaler där kommunen har åtagit sig att lösa in de berörda lokalerna i sin 

ägo efter avtalsperiodens utgång, 
2) skadeståndsansvar och andra ansvarsförbindelser till följd av att avtalet sägs upp när det 

gäller avtal som kommunen ingår efter det att denna lag blivit stadfäst, men innan ansvaret för 
att organisera de i 3 § avsedda uppgifter som överförs från kommunen till landskapet övergått 
till landskapet, om inte landskapet och kommunen kommer överens om något annat. 

Om kommunen har ingått en borgensförbindelse för ett aktiebolag enligt 13 § 2 mom. som 
producerar veterinärtjänster övergår borgensansvaret till landskapet. 

 
15 § 

Överföring till landskapet av statens lösa egendom, avtal och ansvarsförbindelser 

Den 1 januari 2019 överförs till landskapet statens lösa egendom, rättigheter som gäller 
ägande, besittning och bruk av den lösa egendomen samt immateriella rättigheter och tillstånd 
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som hör till den i 3 § avsedda verksamhet som omfattas av landskapets organiseringsansvar. 
Staten och landskapet får också avtala om överföring av lös egendom på något annat sätt. 

Den 1 januari 2019 överför staten till landskapet de avtal som gäller ordnande av i 3 § av-
sedda uppgifter som hör till regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna 
samt närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- 
och förvaltningscenter och som överförs till landskapet. Om det inte är möjligt att överföra el-
ler dela upp ett avtal ska staten och landskapet avtala om fördelningen av det ansvar som avta-
let medför.    

Landskapet kan fram till den 31 december 2022 använda dels upphandlingskontrakt som in-
gåtts av Senatsfastigheter, Hansel Ab, Valtori och Palkeet samt närings-, trafik- och miljöcen-
tralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter, dels ramavtal 
och upphandlingskontrakt som konkurrensutsatts av Hansel Ab. 

 
16 § 

Överföring av statens vattenhushållningsprojekt och vattenkonstruktioner
4
 

Den 1 januari 2019 överförs till landskapet tillstånd som innehas av närings-, trafik- och 
miljöcentralerna och som gäller statens vattenhushållningsprojekt i anslutning till uppgifter 
inom fiskerihushållningen och vattenhushållningen. 

Den 1 januari 2019 överför staten till landskapet de avtal som gäller de i 1 mom. avsedda 
vattenhushållningsprojekten. Om det inte är möjligt att överföra eller dela upp ett avtal ska 
staten och landskapet avtala om fördelningen av det ansvar som avtalet medför. 

Tillstånd och avtal som gäller vattenhushållningsprojekt överförs till det landskap inom vars 
område vattenkonstruktionen är belägen. Om ett vattenhushållningsprojekt i väsentlig grad 
påverkar flödet eller vattennivån i ett vattendrag eller i övrigt användningen av vattendraget 
eller vattenmiljön i två eller flera landskaps områden, överförs de tillstånd och avtal som gäl-
ler projektet till dessa landskap gemensamt. Genom förordning av statsrådet föreskrivs när-
mare om till vilket landskap tillstånden och avtalen överförs. Landskapet kan överlåta ett till-
stånd för ett vattendragsprojekt och avtal som gäller projektet till nyttotagaren på villkor som 
avtalas med denna. 

Vattenkonstruktioner med tillhörande lös egendom som tjänar i 1 mom. avsedda vattenhus-
hållningsprojekt överförs den 1 januari 2019 till det servicecenter som ägs gemensamt av 
landskapen och som det föreskrivs om i 5 kap. i lagen om införande av landskapslagen, lagen 
om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet ( / ) samt 
i 16 kap. i landskapslagen. Räddningsväsendet kan överlåta ägandet av en vattenkonstruktion 
till nyttotagaren på villkor som avtalas med denna. 

Staten ansvarar för skada och annan förlust enligt vattenlagen (587/2011) som har orsakats 
eller orsakas av ett vattenhushållningsprojekt enligt 1 mom. av en anledning som staten har 
ansvarat för före den 1 januari 2019. 

17 § 

Sammanställning över egendom och avtal som överförs från kommunen och staten samt loka-
ler som hyrs av kommunen 

Kommunen ska för landskapet lägga fram en detaljerad sammanställning över de lokaler, 
den lösa egendom som överförs och de avtal som avses i 12–14 §. Staten ska för landskapet 
lägga fram en detaljerad sammanställning över den egendom, de tillstånd och de avtal som av-
ses i 15 och 16 §. Sammanställningarna ska läggas fram senast den xx xxxx 2018. 

Landskapet kan be kommunen och staten om kompletterande utredningar och dokument 
som det anser sig behöva. Om landskapet anser att de lokaler, den övriga egendom samt de 
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tillstånd och avtal som enligt den i 1 mom. avsedda sammanställningen övergår i landskapets 
besittning inte tryggar ordnandet i området av de i 3 § avsedda uppgifter som överförs från 
kommunen eller staten till landskapet, ska landskapet förhandla om detta med kommunen eller 
staten. 

Kommunen och staten ska komplettera sammanställningen enligt 1 mom. senast den 30 juni 
2019 om det har skett väsentliga förändringar i de lokaler, den lösa egendom som överförs el-
ler de avtal som avses i 1 mom. efter det att sammanställningen har lämnats och landskapet 
anser att sammanställningen behöver kompletteras. 

 
18 § 

Landskapets beslut 

Landskapsfullmäktige ska behandla den sammanställning som avses i 17 § och utifrån den 
fatta beslut om överföringen till landskapet och dess ansvarsområde av de avtal och den lösa 
egendom som avses i 12–15 § och av de tillstånd och avtal som avses i 16 § 1–3 mom. Land-
skapsfullmäktige ska också behandla den sammanställning som gäller egendom som avses i 
16 § 4 mom. och utifrån den fatta beslut om överföringen av egendomen till det servicecenter 
som ägs gemensamt av landskapen. 

19 § 

Kommunens och statens besvärsrätt 

Om kommunen eller staten är missnöjd med det beslut av landskapet som avses i 18 § kan 
den söka ändring hos förvaltningsdomstolen. Statens talan ska föras av det ministerium till 
vars ansvarsområde ärendet hör. På besvär tillämpas i övrigt det som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996). 

Landskapet har rätt att ordna de i 3 § avsedda tjänster som överförs från kommunen och sta-
ten till landskapet och som landskapet ansvarar för i de lokaler som kommunen äger och besit-
ter eller de lokaler som staten besitter samt använda den lösa egendom som kommunen eller 
staten äger eller besitter och som behövs för att ordna tjänsterna och de övriga uppgifterna tills 
förvaltningsdomstolens beslut i ärendet har vunnit laga kraft. Landskapet ska betala hyra för 
lokalerna på det sätt som anges i 12 §. 

 
20 § 

Registrering av egendomsarrangemang i den kommunala bokföringen 

Avskrivningen av lös egendom enligt 13 § registreras mot grundkapitalet i kommunens bok-
föring, om inte kommunen beslutar något annat. 

Bokföringsnämndens landskaps- och kommunsektion får meddela anvisningar och ge utlå-
tanden om tillämpningen av denna paragraf. 

 
21 § 

Registrering av egendomsarrangemang i statens bokföring 

Avskrivningen av egendom enligt 15 och 16 § registreras mot eget kapital i statens bokfö-
ring. 
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22 § 

Tillämpning av bestämmelser om kommuner på samkommuner 

På samkommuner tillämpas vad som föreskrivs om kommuner i 12–20 §. 
 

23 § 

Statsborgen 

Statsrådet kan utan krav på motsäkerheter men i övrigt på de villkor som det bestämmer 
ställa statlig proprieborgen som säkerhet för de förbindelser som anges i sammanställningen 
enligt 17 § och för ränteväxlings- och valutaväxlingsavtal som anknyter till dessa, för andra 
motsvarande skyddsarrangemang samt för räntor och andra villkor i avtalen. 

Borgensförbindelser enligt 1 mom. kan gälla högst det belopp som riksdagen i samband med 
behandlingen av statsbudgeten har beviljat befogenhet för. 

 
24 § 

Anmälan till borgenärer och avtalsparter 

Landskapet ska senast den xx xxxx 2018 sända en skriftlig anmälan till avtalsparterna i de 
ansvarsförbindelser och avtal som landskapet övertar ansvaret för. Av anmälan ska framgå om 
ansvarsförbindelsen eller avtalet övergår vidare från landskapet till det servicecenter som av-
ses i 16 kap. i landskapslagen och i 5 kap. i lagen om införande av landskapslagen, lagen om 
ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet. 

Avtalsparterna har rätt att säga upp ett avtal så att det upphör den 31 december 2018. Upp-
sägningen ska meddelas landskapet senast den xx xxxx 2018. 

 
25 § 

Överföring av landskapets avtal och ansvarsförbindelser till servicecentret 

Landskapet ska överföra hyresavtalen för lokaler till det servicecenter enligt 16 kap. i land-
skapslagen som ägs gemensamt av landskapen och som inrättats för detta ändamål. I fråga om 
överföringen av de hyresavtal som avses i 12 § får landskapet och servicecentret också avtala 
på annat sätt. Landskapet ska besluta om överföringen så att avtalen övergår i det i 1 mom. av-
sedda servicecentrets besittning den 1 januari 2019. 

 
26 § 

Förvärv av egendom 

Lös egendom enligt 13 och 15 § övergår till landskapen med stöd av denna lag. En samman-
ställning enligt 17 § och ett beslut enligt 18 och 25 § motsvarar åtkomsthandlingar för egen-
domen. 
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5 kap. 

Särskilda bestämmelser 

27 § 

Tillämpning av bestämmelserna om temporär förvaltning 

Bestämmelserna i 7–9 § i lagen om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av 
social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet tillämpas även på den lag-
stiftning som införs genom denna lag.  

Det som föreskrivs i 9 § i ovannämnda lag om ett temporärt organs rätt att få uppgifter gäller 
även uppgifter som innehas av kommunikationsministeriet, Trafikverket, regionförvaltnings-
verken och det utvecklings- och förvaltningscenter som avses i lagen om närings-, trafik- och 
miljöcentralerna. 

28 § 

Inrättande och tillsättning av vissa tjänster vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet 

Innan lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet träder i kraft kan finansministeriet 
inrätta tjänsten som generaldirektör för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet samt tjänster-
na som direktör för myndighetens olika sektorer och enheter. Tjänsten som direktör för den 
sektor som ansvarar för arbetarskyddsuppgifter inrättas dock av social- och hälsovårdsministe-
riet. Tjänsterna inrättas från den 1 januari 2019, och efter det att de inrättats tillämpas på dem 
statstjänstemannalagen. 

Innan lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet träder i kraft kan statsrådet ut-
nämna tjänstemän till tjänsten som generaldirektör och tjänsterna som sektorsdirektör enligt 1 
mom. På förfarandet för tillsättande av tjänsterna tillämpas 24 § i lagen om Statens tillstånds- 
och tillsynsmyndighet. 

Innan lagen om Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet träder i kraft kan finansministeriet 
utnämna en tjänsteman till tjänsten som direktör för den enhet som ansvarar för Statens till-
stånds- och tillsynsmyndighets förvaltningsuppgifter, medan arbets- och näringsministeriet 
kan utnämna en tjänsteman till tjänsten som direktör för den enhet som ansvarar för myndig-
hetens lönegarantiuppgifter.  

29 § 

Övergångsbestämmelse om lönesystemet för Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet  

Det preciserande tjänstekollektivavtalet om ibruktagande av ett nytt lönesystem för region-
förvaltningsverken fortsätter att gälla, sådant det lyder vid tidpunkten för inrättandet av Sta-
tens tillstånds- och tillsynsmyndighet, mellan den nämnda myndigheten som arbetsgivare och 
de löntagarorganisationer som undertecknat ovannämnda tjänstekollektivavtal, som ett tjäns-
tekollektivavtal om lönerna för tjänstemännen vid Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet. På 
motsvarande sätt fortsätter det underteckningsprotokoll att gälla som upprättats mellan ovan-
nämnda parter och som kompletterar tjänstekollektivavtalet. 

 
30 § 

Övergångsbestämmelse om stöd till landsbygdsutvecklingen 

Följande landskap ska sinsemellan avtala om ett sådant samarbete som avses i 8 kap. i land-
skapslagen i frågor i enlighet med lagen om stödjande av landsbygdens utveckling och be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den, när det är fråga om genomförandet av programmet 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090903#a903-2009
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för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, på så sätt att behörigheten kon-
centreras till det ena landskapet: 

1) landskapet Kymmenedalen och landskapet Södra Karelen, 
2) landskapet Päijänne-Tavastland och landskapet Egentliga Tavastland, 
3) landskapet Österbotten och landskapet Mellersta Österbotten. 
Om landskapen inte har avtalat om ett samarbete senast den 31 december 2018 har jord- och 

skogsbruksministeriet rätt att besluta att uppgiften anvisas ett landskap. 
Om avgörandet av ett ärende som gäller stöd enligt lagen om stödjande av landsbygdens ut-

veckling (28/2014) eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den påverkas av den admi-
nistrativa regionindelningen och stödet beviljas som en del av genomförandet av programmet 
för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, ska vid avgörandet av ärendet 
tillämpas den regionindelning som gällde när lagen om ändring av lagen om stödjande av 
landsbygdens utveckling (xxxx/xxxx) trädde i kraft. 

 
31 § 

Övergångsbestämmelser om ändringssökande 

Ändring i ett beslut som fattats före ikraftträdandet av de lagar som anges i 1 § söks enligt 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

På behandlingen av ärenden som är anhängiga vid en domstol vid ikraftträdandet av de lagar 
som anges i 1 § tillämpas vid ändringssökande de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det. 

Om en domstol upphäver ett beslut som har fattats före ikraftträdandet av de lagar som 
anges i 1 § och återförvisar ärendet att i sin helhet behandlas på nytt, ska ärendet behandlas 
och avgöras enligt de lagar som införs genom denna lag. 

 
32 § 

Ersättande av vissa kostnader 

På ersättande av kostnader som före den 1 januari 2019 orsakats kommunerna för tillsyns-
uppgifter som ålagts kommunalveterinären tillämpas efter ikraftträdandet av de lagar som 
anges i 1 § de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, dock så att ersättningen betalas av 
Livsmedelssäkerhetsverket.  

33 § 

Övergångsbestämmelser om skötseln av vissa uppgifter 

Den som den 31 december 2018 i tjänsten som länsveterinär sköter uppgifter enligt 43 § 2 
mom. i lagen om utövning av veterinäryrket (29/2000), får utan hinder av nämnda moment 
fortsätta att sköta uppgifterna i tjänsten som landskapsveterinär. 

 
34 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   . Bestämmelserna i 2 § träder dock i kraft först den 1 januari 
2019. 
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