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HÖRNSTENAR I SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN 

LANDSKAPEN BÄR 
ANSVARET 

 

 

 

 

 

 

I framtiden kommer ditt 
hemlandskap att 

ansvara för att du får de 
social- och hälsotjänster 

du behöver 

 

 

TJÄNSTERNA 
SAMORDNAS 

 

 

 

 

 

 

Tjänsterna samordnas 
till helheter enligt dina 

behov.  

Du får vård och tjänster i 
rätt tid. 

ÖKAD VALFRIHET 

 

 

 

 

 

 

 

Du får själv välja var du 
skaffar dina tjänster. 

 Du får större 
möjligheter att påverka. 

 Du kan välja en 
offentligt ägd eller 
privatägd tjänst. 

ELEKTRONISKA 
TJÄNSTER – 

INFORMATIONEN 
LÖPER 

 

 

 

 

 

På nätet får du 
omfattande information 
och olika tjänster (t.ex. 

distansläkare).  

Dina uppgifter överförs 
smidigt mellan olika 
tjänsteproducenter. 

KOSTNADSÖKNINGEN 
STÄVJAS 

 

 

 

 

 

 

När skattemedlen 
används effektivare kan 

man stävja 
kostnadsökningen. 
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• tillväxtstrategi 
inom social- och 
hälsovårdsområdet 
 

• samarbete och 
synergi inom 
verksamheten för 
främjande av hälsa 
och välfärd 
tillsammans med 
kommunerna 
 

• synergier mellan 
alla branscher i 
landskapet för 
invånarnas bästa 
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INTEGRATION AV TJÄNSTER 

Anordnaren ansvarar för att klienten får effektiva och 

integrerade tjänster på alla nivåer. 
Klienten deltar och 

väljer 

Samarbete på bas- 

och specialnivå 

Samlade tjänster 

tillhandahålls smidigt i rätt tid 

Högklassiga tjänster som finns 

tillräckligt nära 

All finansiering via landskapet 

Producenterna följer 

landskapets samlade tjänster 

 
Personer som använder många 

tjänster får handledning och en 

klientplan 

Patient- och klientuppgifter överförs smidigt 

Som stöd för 

anordnaren: 
http://alueuudi

stus.fi/jarjesta

misen-kasikirja 

 

http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE
http://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja?p_p_id=56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_56_INSTANCE_I7eHeBhg9vBE_languageId=sv_SE


- 

Statliga åtgärder 

• Reformen är en av de största förändringarna i Finlands förvaltningshistoria. 

Den digitala förändringen är ett av de mest ambitiösa 

digitaliseringsprogrammen. 

• Statsrådets gemensamma genomförandeorganisation: staten samarbetar 

med landskapen – med en röst och en tydlig arbetsfördelning. 

• lägescentral i FM:s lokaler och virtuellt 

• ministeriernas gemensamma finansiering 

• statens servicelöften 

• Dialog mellan staten och landskapsberedningen på många olika nivåer och 

med många olika verktyg 
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Ledningsgruppen 

för 

servicecentren 

=> ägarstyrgrupp 
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Tjänstemannastyrgrupp för landskapsreformen 

och social- och hälsovårdsreformen 

(kanslichefer och understatssekreterare) 
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Projektstyrgrupp för 

landskapsreformen och social- och 

hälsovårdsreformen 

 

Reformministergruppen och investeringslinjer, finanspolitiska ministerutskottet 
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Grupp för personalförflyttningar 

från staten t.o.m. 12/2017 

LUOVA-

beredningsgrupp 

Kommunikationsgrupp  

Uppföljningsgrupp 

för förflyttning av 

personal 

Nationell 

beredningsgrupp för 

genomförandet av 

landskapsreformen och 

social- och 

hälsovårdsreformen 

Färdplansgrupper,  

6 st. 

Undergrupp för 

verkställandet 

Strategisk styrgrupp 

för träning i 

förändringsledarskap 

Tjänstemannaledningsgrupp för 

lanskapsreformen och social- och 

hälsovårdsreformen  

ordf. för ledningsgruppen = SR:s projektledare 

Författnings-

beredningsgrupp  

 för 

landskapsreformen 

Strategisk 

styrgrupp för 

den digitala 

förändringen 

Informationsgrupp 

för   

kostnader och 

effekter inom 

landskapsreformen 

(exkl. social- och 

hälsovård) 

Landskapens 

ordnande – 

nationell 

beredningsgrupp 

Beredningsgrupp 

för landskapets 

finansiering 

Nationell 

samarbetsgrupp för 

verkställandet av 

landskapsreformen 

och social- och 

hälsovårdsreformen 

Landskaps-

informations- 

program 

Projektbyrå 

IKT-grupp 

Beredningsgrupp för 

uppgiftsöverföringarna 

t.o.m. 9/2017  

Lagberednings- och finansieringsfrågor inom SHM:s 

särskilda social- och hälsovårdsberedning 

- Valfrihet 

- Slopande av den flerkanaliga finansieringen 

- Avtal med och ersättningar till producenter 

- Förutsättningar för ordnande 

- Utveckling av serviceproduktionen 

- Expertgrupp inom social- och hälsovården 

Invånarna i Finland 

De landskap som håller på att grundas som klienter 

Informationsgrupp 

för kostnader och 

effekter inom social- 

och 

hälsovårdsreformen 

Sektorsövergripande 

samarbetsorgan 
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Strategisk nivå (styrning av genomförandet och lagberedning) 

Allmän bild av organiseringen av reformen ur ett genomförandeperspektiv 

Tjänstemannaledningsgruppen 

Regeringen 

- Finanspolitiska ministerutskottet 

- Reformministergruppen 

- Ansvarig tjänsteman: SR:s projektledare (understatssekreteraren för förvaltningspolitik vid FM) 

Tjänstemannastyrgruppen 

(den s.k. kanslichefsgruppen) 

Projektstyrgruppen 
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Operativ nivå (genomförande av reformen) 

Kommunikation 

Sektorsövergripande 

samarbetsorgan 

Lägescentral för genomförandet 

Stöd för grundandet av landskapen och inledandet av 

verksamheten  
Nationellt genomförande (ändringsprogram) 

Riksdagen 

Sektorspecifikt kompletterande genomförande  

Parlamentariska 

uppföljningsgrupper 

Beredningsgrupp för 

finansiering och styrning 



- 

 

 

7. Regional 

utveckling  
(ANM 

koordinera

r) 

 
 

 

 

4. 

Beredning 

av 

landskape

ns styrning 

 
(projektchef

en) 

 

(styrgrupp:  

berednings

gruppen för 

finansiering 

och 

styrning) 
 

 

5. 

Landskaps

informatio

nsprogram 

 
(projektchef

en) 

 

(styrgrupp:  

den 

operativa 

ledningsgru

ppen för 

programmet

) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Den 

digitala 

förändring

en 

 

 

(projektchef

en) 

 

(styrgrupp:  

den 

strategiska 

styrgruppen 

för den 

digitala 

förändringe

n) 
 

8. 

Grundande 

av 

servicecen

ter 

 
(projektchef

en) 

 

(styrgrupp:  

ledningsgru

ppen för 

beredning 

av 

servicecentr

en) 
 

 

 

 

 

9. 

Beredskap 

(IM 

koordinera

r) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 

Genomföra

nde av 

LUOVA 

(statens 

tillstånds- 

och 

tillsynsver

k) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stöd för 

och 

samordnin

g av 

genomföra

ndet av 

landskape

n : 

landskape

ns övriga 

uppgifter 

 
Förändrings

ledare 
 

 

 

 

 

3. 

Förändring

sakademin 

 

(Akademins 

direktör) 

 

(styrgrupp 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

1. Stöd för 

och  

samordning 

av 

genomföran

det av 

landskapen: 

Social- och 

hälsovården 

 

(förändrings-

ledare inom 

social- och 

hälsovården) 
 

Lägesrum och sektorsövergripande förändringsprogram 

7 

Strategisk nivå – styrning av genomförandet och förändringsprogrammen 

Lägescentral för genomförandet (gemensam lägesbild och samordning) 
 

(Ledningsgrupp för lägescentralen: den nationella koordinatorn för genomförandet (ordf.), förändringsledaren för landskapsreformen (vice ordf.), förändringsledare 

inom social- och hälsovården, koordinatorerna för genomförandet vid ministerierna samt de personer som ansvarar för de sektorsövergripande 

förändringsprogrammen) 

Förändringsprogrammen: stöd för grundandet av 

landskapen och inledandet av verksamheten Förändringsprogrammen: nationellt sektorsövergripande genomförande 

Sektorspecifikt kompletterande genomförande vid ministerierna 
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Fastighetslösningar och 

fortsättning på  

begränsningslagen 
Principen om skattebetalarnas bästa 

Tuomas Pöysti 



- 

• Grundlagsutskottet har godkänt huvudprinciperna för egendomsarrangemangen 

• Grundlagsutskottet har krävt att det i införandelagen ska föreskrivas om ett 

statsunderstöd som är separat från systemet med statsandelar med tanke på de 

ekonomiska risker som ägarskapsarrangemangen kan medföra för en enskild 

kommun 

• avvikande/tillfällig ekonomisk svårighet 

• underskott 

• I riksdagens behandling görs nödvändiga ändringar i införandelagen 

• lagstadgad utgift 

• Reformministerarbetsgruppens riktlinjer för åtgärder som delar kommunernas risk och 

bestämmelser i införandelagen 

9 

Kommunernas fastighetslösningar 

31.10.2017 Tuomas Pöysti 



- 

• Kommunerna beslutar själva om sina fastigheter 
• det är bra att beakta invånarnas och skattebetalarnas intressen 

• det behövs en mycket förbehållsam inställning till paket som inbegriper utkontraktering 

• i landskapsberedningen bör bedömas hur rationella utkontrakteringarna och 

fastighetsarrangemangen är ur ett totalekonomiskt perspektiv. I regel bör beslut om 

utkontraktering av de lagstadgade tjänster som tillhandahålls av samkommunerna och 

fastighetsarrangemang överlåtas till landskapen 

 

• Uppdatering av lagen om begränsning av vissa av kommunernas rättshandlingar i 

lagstiftningsplanen 

10 

Kommunernas fastighetslösningar och utkontrakteringar 

31.10.2017 Tuomas Pöysti 
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Servicecenter 
Gemensamma lösningar för landskapen 



- 

Servicecentren som stöd för landskapen 

• Landskapens gemensamma kostnadseffektiva lösningar för att stödja 

landskapens verksamhet 

 

• Statens servicelöfte: servicecentren ska vara verksamma och tillsammans 

producera tjänster enligt en överenskommen servicekarta 

 

• Fördel för landskapen: gemensam utveckling och kostnadseffektivitet 
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Landskapens servicecenter 
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Maakuntien tilakeskus Oy 

Servicecenter för 

verksamhetslokaler och 

fastighetsförvaltning  
Producerar lokaltjänster samt tar 

hand om och förvaltar landskapens 

fastighetsförmögenhet.  

 

 

Vimana Oy 

IKT-servicecenter 

Producerar 

informationsförvaltnings-, 

utvecklings-, integrations- samt 

informationssystem- och IT-

tjänster. 
 

Hetli Oy 

Servicecenter för ekonomi- och 

personalförvaltning 

Producerar tjänster för ekonomi- och 

personalförvaltning, betalningsrörelse, 

bokföring och löneadministration. 

Landskapen kan ha ett eget 

aktiebolag för ekonomi- och 

personalförvaltningstjänster. I så fall 

stödjer sig Hetli på detta.  

 

Ägarskapet för servicecentren 

överlåts till landskapen senast i 

början av 2020.  

Närmare tidpunkt fastställs senare. 

I införandelagen finns bestämmelser om 

överföringen och fördelningen av 

ägarskapet (fördelning i proportion till 

antalet invånare).  

Servicecentren är in house  
-aktörer. Deras kunder är landskapen 

och deras in house-bolag. 



- 

Servicecentret för ekonomi- och personalförvaltning Hetli Oy: 

bastjänster och tilläggstjänster 
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Bastjänster inom ekonomiförvaltning (inkl. system) 

 
• Inköpsfakturor och inköpsreskontra 

• Cirkulation av fakturor 

• Klient- och försäljningsfakturering, försäljningsreskontra och 

indrivning 

• Betalningsrörelser 

• Bokföring och bokslutskalkyler 

• Koncernbokslut 

• Betalningstjänster (centraliserad betalning för NTM och arbets- och 

näringsbyrån) 

• Centraliserad ekonomirapportering för landskapen 

Tilläggstjänster inom ekonomiförvaltning 
• Stöd för budgeten och ekonomiplaneringen 

• Stöd för prognostisering och uppföljning 

• Kassahantering och finansieringstjänster 

• Administrativa kostnader i anslutning till leasing-finansiering  

• Stöd för kostnadsredovisning 

• Ledningens rapportering 

• Övriga experttjänster 

Bastjänster inom personalförvaltning (inkl. system) 

 
• Löneräkning 

• Beräkning och utbetalning av löner och arvoden 

• Behandling av FPA- och olycksfallsförsäkringsersättningar 

• Redovisning, statistik och årsanmälningar till myndigheter 

• Grundläggande rapportering 

• Löne- och tjänsteintyg 

• Kundservice och grundläggande rådgivning 

• Hantering av uppgifter om tjänsteförhållande (system) 

• Hantering av resor och kostnader 

Tilläggstjänster inom personalförvaltning 
• Stöd för rekrytering 

• Personalförvaltning: hantering av kompetens och prestationer (HRD) 

samt hantering av utbildningar (system) 

• Personalrapportering 

• Process för reservering av resor och rådgivningstelefon 

• Övriga experttjänster 

Ekonomi- och personalförvaltningens bastjänster omfattas av 

användningsskyldigheten 



- 

Landskapens IKT-servicecenter 

Vimana Oy grundades 3.7.2017 
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Mirjami Laitinen, beskattningsråd (FM), 

ordförande  
Anna-Mari Ahonen, landskapsdirektör 

(Tavastlands förbund) 

Pertti Mäkelä, direktör 

(HNS IT-förvaltning) 

Juhani Heikka, informationsförvaltningsdirektör 

(Norra Österbottens förbund) 

Tiina Pesonen, informationsdirektör (SHM) 

Harri Eskola, digidirektör (ANM) 

 

Riktlinjerna i utkastet till 

landskapslag genomförs 

 

Verksamhetsmodellen är lätt 

och bygger på föränderliga 

behov 

 

Det finns alternativ 

för hur man kan gå vidare och 

landskapen får själva besluta 

om servicecentrets framtid 

och uppgifter, inklusive 

användningen av de 

nuvarande in house-bolagen 

 

Byggandet av servicecenter 

sker stegvis och det krävs inga 

stora investeringar eller 

personalförflyttningar för att 

själva verksamheten ska kunna 

inledas 

 

Styrelse Vid grundandet beaktades att 

• Huvudmålet är att främja digitalisering i landskapen och kostnadseffektiva IKT-tjänster 

• Utbudet av tjänster byggs upp stegvis – behoven kommer från landskapens beredare via en samlad styrgrupp av experter 

 



- 

Digitalisering: nyckeln till integration och besparingar 
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Vimana Oy 

Landskapens IKT-servicecenter 

Producerar informationsförvaltnings-, utvecklings-, integrations- samt 

informationssystem- och IT-tjänster samt utvecklingstjänster i 

anslutning till dessa.  

 
Finansiering från staten i det inledande skedet. 

Därefter finansieras verksamheten genom klientavgifter. 

 
Organisation: Styrelsens ordf. Mirjami Laitinen (ordf.). En annons om 

rekrytering av verkställande direktör har publicerats, rekryteringen av 

övriga nyckelpersoner har inletts. I början under 20 personer. Efter att 

reformen genomförts ökar personalantalet måttligt. 

 

 Grundat 3.7, ägarstyrning ANM  

Annat om digitaliseringen: 

SoteDigi Oy   
Ansvarar för den nationella utvecklingen och genomförandet 

av nya digitala social- och hälsovårdstjänster. 

 
Projekt som planerats är bl.a.  ett virtuellt sjukhus 

(Virtuaalisairaala), Omat Digiajan Hyvinvointipalvelut (ODA) 

framdrivande av utvecklingsarbetet kring UNA 

 
Kapitalisering via Vake Oy 

De totala kostnaderna under 2017–2024  

uppgår sammanlagt till ca 880 M€ 

Rekryteringen av nyckelpersoner 

inleds i oktober 2017 

 
SR:s beslut 31.8 om grundande,            ägarstyrning FM  

Statsrådets principbeslut av den 28 juni 2017 om styrningen, administreringen och utvecklingen av 

landskapens informationssystem Statsrådets gemensamma anvisningar 

Mot en fungerande  

förvaltningsmodell 

för 

förändring! 
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• Statsrådets principbeslut 28.6.2017 
• en enhetlig politik => en ny slags modell för samarbete: saker vi 

måste lyckas med tillsammans 

• modulära informationssystemlösningar 

• olika aktörers grundläggande roller har fastställts 

• statsrådets gemensamma anvisningar 

 

• Grundläggande verksamhetsmodell för 

utvecklingsbolaget SoteDigi och effektivitetsmål för 

investeringar: avkastning som motsvarar räntan på 

statsskulden för investeringar 
• SR:s uppdrag för gemensam styrning 

• Landskapens uppdrag 

• Huvudsakligen i landskapens ägo. Diskussioner i synnerhet om 
huruvida sjukvårdsdistrikten ska komma med innan 
landskapsreformen träder i kraft (FM tjänstemannaöverläggning) 

 

Digitalisering 
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Digitaliserings-

principer och 

normer 

Landskapens 

gemensamma digitaliseringspolitik 

Aktörernas roller 

och 

 uppgifter 

Gemensam 

nationell 

datalagerstruktur 
Gemensam 

nationell 

servicestruktur 

Arkitektur, 

standarder, 

gränssnitt och 

integrationsunderlag 

Ekosystem,  

innovativa 

upphandlingar 

och projekt 

Risk- 

hantering och 

säkerhet 

Processen 

kring  

planen för 

de 

offentliga 

finanserna 

(JTS) 

Styrnings- 
struktur 



- 

Genomförande av landskapens investeringar i 

digitaliseringen 
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Budgetförslag TAE 

2018 

Landskapens och social- 

och hälsovårdens IKT-

utveckling och IKT-

servicecentret Vimana 

Oy  

130 milj. € 

 

Budgetförslag 2019–

2020 

Under planering 

(JTS 2019–2022) 

 

Landskapen 

bereder IKT-

förändringar 

utifrån 

ansökningar 

 

Vimana Oy 

fakturerar 

ANM/Keha utifrån 

avtal 

 

Nationella utvecklingsinvesteringar i IKT inom social- och hälsovården finansieras via bolaget 

Sotedigi 90 milj. € kapitalisering + 40 milj. € behov av tilläggskapitalisering 2019. Klientavgifter från 

landskapen från 2020. Eventuellt klientavgifter från sjukvårdsdistrikten 2018–2019 
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Funktionella reformer och bättre genomslagskraft 
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• Åtgärderna i regeringens spetsprojekt är en väsentlig del av byggandet av 

lanskapet 

• viktigt med nära samarbete mellan social- och hälsovårdsreformen och 

landskapsreformen och spetsprojekten 

 

• Digitaliseringen förändrar verksamheten genuint 

• nära koppling mellan utvecklingen av landskapen, grundandet av landskapen 

och beredningen av digitaliseringen 

• viktigt att förnya verksamheten för att stävja kostnaderna 
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alueuudistus.fi 
Twitter: @VMuutiset @STM_uutiset @Vmkunta @JaniPitkaniemi 

Tack! 


