
- 31.10.2017 Annika Saarikko 1 

En inblick i social- 
och hälsovårds-
reformens innehåll 

Familje- och omsorgsminister  

Annika Saarikko 

 
Besök i landskapen, hösten 2017 

 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 2 

Kommunen 
är allas  

hem. 
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En engagerande livskraftskommun 
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Varför 
behövs 

reformen? 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 5 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 6 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 7 



- 31.10.2017 8 Annika Saarikko 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 9 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 10 



- 

Slutsatser av grundlagsutskottets utlåtande 
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Grundlagsutskottet: Reformen är nödvändig, brådskande och viktig. 

Utifrån utlåtandet görs ändringar i lagförslagen. 
 
T.ex. 
• landskapslagen: bl.a. styrningen av investeringar 
• införandelagen: egendomsarrangemangen 
• valfrihetslagen: bereds på nytt  
 
Ändringar i övriga lagar görs i utskotten. 

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen har 
starkt stöd i grundlagsutskottet. 
 
T.ex. 
• grunderna för landskapens finansiering 
• antalet landskap (18) och indelningen i valkretsar 

Landskapslagen, lagen 
om ordnande av social- 
och hälsovård och 
valfrihetslagen behandlas 
samtidigt i riksdagen. 
 
Den nya tidsplanen ger 
mer tid för förberedelser 
(särskilt IKT och digitala 
lösningar). 
 
Även långsammare 
landskap hinner med. 
 



- 

Flerkanalsfinansieringen av social- och 
hälsovården förenklas 

• Landskapen får finansiering för social- och hälsovården från staten. 

• Under lagberedningen utreds en överföring av finansieringen av 
ersättningar för resor inom sjukvården till landskapens ansvar samt 
samordning av alla resor. 

• En överföring av finansieringen av läkemedelsersättningarna inom 
öppenvården på landskapens ansvar utreds.  

• Ersättningarna från sjukförsäkringen för privat hälso- och sjukvård slopas 
efter en övergångstid.  

• Förslag till lagändringar blir klara i slutet av året och sänds på remiss. 
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Klientavgiftslagen revideras 

• Storleken på kundavgifterna bestäms i lag.  En lagreform är under 
beredning. 

• Grunderna för avgifterna inom social- och hälsovården förenhetligas.  

• Även i fortsättningen ska det finnas ett föreskrivet maximibelopp för 
avgifterna. Ingen ska få en oskälig avgiftsbörda. 

• Inom ramen för lagen kan landskapen besluta om avgifternas storlek, och 
avgifterna kan variera från landskap till landskap. 
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Valfriheten 
medför 

snabbare 
tillgång till 
tjänster. 
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Ändringar utifrån grundlagsutskottets utlåtande 

Bland annat: 

• Landskapet behöver inte bolagisera sina egna social- och hälsocentraler 
och mun- och tandvårdsenheter: 

• Landskapets affärsverk ska ha en egen social- och hälsocentral och 
mun- och tandvårdsenhet. 

• De kan finnas i samma affärsverk som övriga tjänster, eller så kan 
landskapet ha separata affärsverk för dem. 

• Valfrihetssystemet träder i kraft stegvis från och med 2020. 

• Social- och hälsocentralernas tjänsteutbud har ändrats, bl.a. ska 
socialservice fås endast från affärsverket. 

• Endast landskapets affärsverk kan bevilja kundsedlar, och 
bestämmelserna om kundsedlarna har preciserats. 
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Digitalisering
en är en 

nyckel till 
integration 

och 
besparingar. 

Annika Saarikko 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 20 



- 31.10.2017 Annika Saarikko 21 



- 

Gemensamma digitala lösningar inom social- 
och hälsovården 

• Kommunerna bör noggrant överväga sina egna investeringar. Man bör 
förbereda sig för att ta i bruk riksomfattande lösningar. 

• Bolaget SoteDigi utvecklar nya nationella digitala lösningar för social- och 
hälsovården.  

• Digitaliseringen stöder förändringen av social- och hälsovårdens 
verksamhetssätt och förbättrar tjänsternas produktivitet och 
kostnadseffektivitet. 
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En inblick i 
social- och 
hälsovårds-
reformens 
innehåll. 
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• Innehållet i tjänsterna och verksamhetssätten reformeras 
genom spetsprojekt inom området välfärd och hälsa.  

 
• Genom reformerna vill man   

• förbättra de tjänster som riktar sig till äldre, närstående- och 
familjevårdare, barn, familjer och partiellt arbetsföra 

• samordna tjänsterna till kundorienterade helheter 
• främja hälsa och välfärd och minska ojämlikheten. 

 
• Landskapen är med i förändringsarbetet: förändringsagenter 

(LAPE och I&O) och regionala försöksprojekt. 
 

• Med hjälp av Finland 100 år-finansiering från Social- och 
hälsoorganisationernas understödscentral har varje landskap 
fått en samordnare av samarbetet mellan organisationerna och 
landskapet. 

 

Innehållet i social- och hälsovårds-
tjänsterna reformeras genom 
spetsprojekt 

31.10.2017 Annika Saarikko 24 



- 

Reformen genomförs i landskapen – tillsammans 
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• Landskaps- och vårdreformen och spetsprojekten i samverkan förändrar 
och formar tjänsterna så att de motsvarar landskapets behov. 

 

• Ett tätt samarbete mellan landskapets förändringsledning och 
förändringsagenterna under beredningen och genomförandet är 
nödvändigt. 

 

• En lyckad reform av social- och hälsovårdens strukturer, innehåll och 
verksamhetssätt minskar hälso- och välfärdsskillnaderna och ökar 
jämlikheten. 

 

• Fungerande tjänster stävjar kostnadsökningen på lång sikt. 
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Spetsprojektens finansiering tryggad 2016–2018 

Finansieringen för spetsprojekten inom området välfärd och hälsa 

2016-2018: 

 
• Kundorienterad service 36,5 mn euro 

• Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) 40 mn euro 

• Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier 
förbättras (I&O) 27 mn euro 

• Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre 8 mn euro 

• Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra (OTE) 15 mn euro 
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Kommunerna 
beslutar om 

sina fastigheter 
med beaktande 
av invånarnas 

bästa. 
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Fastighetsarrangemang 

• Grundlagsutskottet godkände huvudprinciperna för egendomsarrangemangen. 
 

• Införandelagen ändras under riksdagsbehandlingen så att där tas in en bestämmelse 
om ett särskilt statsunderstöd som dämpar de ekonomiska risker som 
egendomsarrangemangen kan medföra för enskilda kommuner. 

 
• Kommunerna fattar själva beslut om sina fastigheter, men de måste beakta 

invånarnas bästa. 
• paket som innehåller utläggning rekommenderas inte 

 

• I regel ska beslutsfattandet om samkommuners (t.ex. sjukvårdsdistriktens) 
fastighetsarrangemang överlåtas åt landskapen. 
 

• I SHM:s lagstiftningsplan ingår en uppdatering av lagen om temporär begränsning av 
vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och 
hälsovården. 
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Tillväxt-
tjänsterna 

stöder 
arbetstagare 

och 
företagare. 
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• De nuvarande statliga sysselsättnings- och företagstjänsterna (arbets- och 
näringstjänsterna, NTM-centralernas företagstjänster) sammanslås till offentliga 
tillväxttjänster.  

• Sammanslagningen till tillväxttjänster ger fördelar: kunnig arbetskraft till företagen 
och nya jobb för arbetstagarna. 

• Samarbetet med social- och hälsovården är viktigt i tjänsterna för svårsysselsatta 
personer. 

• För företagen byggs en smidig väg från landskapen ut i världen.  

• Landskapet har organiseringsansvaret för tjänsterna. Tjänsteproduktionen öppnas för 
marknaden. 

• Särlösning i Nyland: en samkommun (Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla) ska ha 
organiseringsansvaret för tillväxttjänsterna. 
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Tillväxttjänster på landskapsnivå 
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Landskapets 
tillväxttjänstuppgifter 

Organisering och 
offentliga 

förvaltningsuppgifter 

Produktion av 
tjänster 

Tjänster som läggs 
ut på entreprenad 

I första hand på 
marknad med 
konkurrens 

Kommuner / 
anknutna enheter 

möjliga om 
tjänsten inte finns 

på marknaden 

Koncernens egen 
produktion 

Om samma tjänst 
finns på marknaden, 

ska den egna 
produktionen 
bolagiseras 

Om samma tjänst inte finns 
på marknaden, kan 

landskapet producera 
tjänsten vid en myndighet, 

ett affärsverk eller ett bolag. 

• Organiseringen och produktionen skiljs åt. 
• Organiseringen är landskapets uppgift. 
• I fråga om produktionen finns många möjligheter. 

Landskapet kan 
besluta vilken del 
av tjänste-
produktionen som 
sker inom 
koncernen och vad 
som läggs ut på 
entreprenad. 

Tillväxttjänstuppgifter i landskapet 

Till 
organiserings-
ansvaret hör 
samordning av 
tillväxttjänsterna 
med 
kommunens, 
statens och 
landskapets 
övriga tjänster. 
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Beredskapen 
i landskapet 
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Landskapen och kommunerna ska ha aktionsberedskap 
för störningssituationer och kriser 

• Informationssystem och eldistribution: grundskyddets betalningssystem, social- och 
hälsovårdstjänster, vattentjänster 

• Läkemedelsproblem (avbrott i transporter, produktfel) 

• Olyckor 

• Sjukdomsepidemi (inkl. dricksvatten, livsmedel) 

• Internationell militär eller politisk kris 

• Naturkatastrof 

• Omfattande arbetskonflikt 

• Kris inom finans- eller försäkringsbranschen 

• Okontrollerad invandring 
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En lyckad krishantering förutsätter 

• ett välfungerande servicesystem i normala 
situationer 

• ledningens förståelse för beredskapens betydelse 

• ansvaret kan inte läggas ut på entreprenad 

• samarbete mellan myndigheter, näringsliv, 
organisationer och medborgare enligt modellen för 
övergripande säkerhet 

• fungerande kommunikation med medborgarna 

• beredskapsplanering 

 

Landskapen erbjuds stöd för ordnandet av beredskapen. 
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Förutsättningar för en lyckad 
krishantering 
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Personalen 
aktivt med i 

förändringen. 
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Arbetsgivaren 
ska måna om 
personalens 

välbefinnande. 
Fungerande 

informations-
utbyte är en 
nyckelfaktor. 
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Tillsammans  

lyckas vi! 
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