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Varför behövs det en 
landskapsreform?

Reformen behövs eftersom tillgången till god service 
varierar mellan kommuner och regioner.

Det blir också allt svårare att �nansiera tjänsterna 
då befolkningen åldras och servicebehovet ökar.

Vad är målet med 
reformen?

Efter landskapsreformen ordnar kommunerna, 
landskapen och staten o�entlig service. Med hjälp av 
reformen skapar man en ändamålsenlig arbetsfördel-
ning. På detta sätt kan man förstärka den o�entliga 
ekonomins hållbarhet och minska ökningen av de 
o�entliga utgifterna.

Utgångsläget för 
landskapsreformenVad innebär 

landskapsreformen 
för mig? 

18 landskap grundas i Finland. De ordnar från och 
med den 1.1.2021 all social- och hälsovårdsservice 
inom sina områden. Landskapen ansvarar även för 
räddningsväsendet, lantbruks-förvaltningen, miljö- 
och hälsoskyddet, arbetskrafts-servicen och 
främjandet av företagande.

Staten �nansierar servicen och landskapen beslutar 
hur �nansieringen allokeras. Landskapet har det 
övergripande ansvaret för tjänsternas arrangerande.

Bland annat NTM-centralerna, TE-byråerna, region-
förvaltningsverken och landskapsförbunden 
upplöses. Deras uppgifter överförs på landskapen.

Över 200 000 statligt och kommunalt anställda 
övergår i landskapens tjänst i samband med reformen. 
Vid överföringarna iakttas god personalpolitik.

Kommunerna och organisationerna har även i 
fortsättningen en viktig roll när det gäller att främja 
människors välbefinnande och hälsa. Kommunernas 
möjligheter att sköta sina uppgifter säkerställs.

Landskapsreformen hjälper oss att skapa 
en modern och kostnadseffektiv offentlig 
förvaltning som betjänar alla invånare. 
Tack vare reformen kan vi trygga de viktiga 
tjänsterna och erbjuda smidigare service. 
Medborgarna får också mera möjligheter 
att delta och påverka.



 

Personalen är den viktigaste resursen i reformen. 
För att reformen ska lyckas krävs gott ledarskap och 
en engagerad personal. Personalen som övergår i 
landskapens tjänst bevarar de rättigheter 
och skyldigheter som gäller för arbets- 
och tjänsteförhållandena vid 
övergången.

Reformen täcker en stor del av hållbarhets-
underskottet inom den o�entliga ekonomin. Social- 
och hälsovårds- och landskapsreformen ska utgöra 
ungefär 3 miljarder av regeringens sparmålsättning på 
10 miljarder euro.  

Tjänster digitaliseras, görs kundvänligare och mera 
kostnadse�ektiva. Målsättningen är smidig service och 
utnyttjande av nya verksamhetsmodeller.

Smartare användning 
av resurser

I reformen iakttas god 
personalpolitik

Alla medborgare får likadan och lika bra service.

Resurserna används på ett smartare och 
e�ektivare sätt.

Servicen moderniseras.

Medborgarna kan påverka.

Samma aktör ansvarar för de 
tjänster som företag behöver.

Praktiska nyttor
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Invånarna får mångsidiga 
påverkningsmöjligheter

Ett landskapsfullmäktige som väljs genom val fattar 
besluten om landskapets ärenden. Det beslutar om 
landskapets ekonomi och verksamhet. 

Att rösta vid landskapsval är ett viktigt 
påverkningssätt. Andra sätt att påverka är bland annat 
initiativrätten, kundråd samt diskussions- och 
informationstillställ-ningar. Vid utvecklingsarbetet 
utnyttjas servicean-vändarnas respons.

Demokratin kan förstärkas genom mångsidiga 
deltagningsmedel, även om ansvaret för ordnandet av 
servicen överförs på ett större område 
än tidigare.




