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Landskapsförbunden 
 
 
 
 
 
 
Referens: Finansministeriets anvisning om användningen av statsunderstödet som beviljats för för-
handsberedningen och IKT-beredningen för inrättandet av landskapen 20.3.2019 
(FM/256/02.02.06.09/2017) 

Rapportering om användningen av statsunderstöden för IKT-beredningen för landskapsre-
formen efter 8.3.2019 

Riksdagens talmanskonferens har konstaterat att riksdagen inte längre har 
förutsättningar att behandla landskaps- och vårdreformen, utan att reformen 
förfaller i sin helhet till följd av att statsminister Juha Sipiläs regering läm-
nade sin avskedsansökan den 8 mars 2019. Reformarbetet riktas därför mot 
avslutandet av de förberedande åtgärderna och IKT-beredningen, doku-
mentering av det utförda arbetet, rapportering om understöd som använts 
samt kontrollerad nedläggning av annan beredning som har direkt samband 
med reformen. 
 
Finansministeriet har den 20 mars 2019 med stöd av 37 § i statsunderstöd-
slagen (688/2001) meddelat en anvisning om användningen av statsunder-
stödet som beviljats för förhandsberedningen och IKT-beredningen för in-
rättandet av landskapen (FM/256/02.02.06.09/2017). Understöd som fi-
nansministeriet beviljat för förberedande åtgärder och IKT-beredning i 
landskapen kan användas under den tid det tar att avsluta de berörda åt-
gärderna på ett ändamålsenligt sätt, dock senast den 31 december 2019. 
 
Eventuella frågor om användningen av statsunderstödet riktas till finansmi-
nisteriet i enlighet med anvisningen av den 20 mars 2019. 
 

Rapportering om IKT-beredningsunderstödet 
 
En rapport om användningen av det statsunderstöd för IKT-beredning 
som beviljats landskapsförbundet ska tillställas finansministeriet utan 
dröjsmål efter det att åtgärderna som överensstämmer med använd-
ningsändamålet avslutats på ändamålsenligt sätt, dock senast den 29 
februari 2020.  
 
Rapporten sänds in per e-post på adressen 
valtiovarainministerio@vm.fi eller per post på adressen Finansministe-
riet, PB 28, 00023 Statsrådet. 
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Rapporten ska innehålla 
 

1) En administrativ slutrapport för IKT-beredningen vid Landskapsför-
bundet enligt mallen (Bilaga 1). 

2) Ett utdrag ur huvudboken, av vilket användningen av finansieringen 
och finansieringsobjekten framgår. 

3) En dokumentförteckning över de viktigaste resultaten (t.ex. planer, 
beskrivningar av nuläget, arkitekturbeskrivningar, systembeskriv-
ningar, avtalsförteckning). 

4) De viktigaste resultaten anges i bilagan. 
 

 
Ytterligare information 

 
Ytterligare information om denna anvisning ges av 
 
Understödet för IKT-beredning 
Tomi Hytönen, budgetråd, e-post: tomi.hytonenATvm.fi 
Vesa Lipponen, konsultativ tjänsteman, e-post: vesa.lipponenATvm.fi 
 

 
 
 
 
 
Päivi Nerg, understatssekreterare  
 
 
 
 
Vesa Lipponen, konsultativ tjänsteman  
 
 
 

 
Bilagor    

- Administrativ slutrapport för IKT III, IV, V-finansieringen för landskaps- och vårdrefmen-
dokumentmall 

 
Distribution  
 - Landskapsförbunden  
 
För kännedom  
 - Landskaps- och vårdreformens förändringsledare 
 - Finlands Kommunförbund  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


