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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION TILL
LANDSKAPSREFORM OCH REFORM AV ORDNANDET AV SOCIAL- OCH
HÄLSOVÅRDEN SAMT TILL LAGAR SOM HAR SAMBAND MED DEM
En social- och hälsovårdsreform och inrättandet av en landskapsförvaltning bereds
inom ramen för ett projekt som är gemensamt för social- och hälsovårdsministeriet
och finansministeriet. Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber de
som nämns i sändlistan lämna yttranden om utkastet till regeringsproposition. Även
andra än de som nämns i sändlistan kan lämna yttranden i frågan.
Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering och de riktlinjer
som regeringen drog upp den 20 oktober 2015, den 7 november 2015 och den 5 april
2016 ska en social- och hälsovårdsreform och en landskapsreform genomföras i
Finland. I Finland inrättas 18 landskap med egna val och fullmäktige. Från ingången
av 2019 ska landskapen ordna alla social- och hälsotjänster inom sitt område.
Landskapen har således ansvaret för att befolkningen får social- och hälsotjänster i
enlighet med lag. Landskapen får utöver social- och hälsovården även andra uppgifter:
arbets- och näringstjänster samt regionutveckling, miljö- och hälsoskydd,
trafiksystemplanering, landsbygdsutveckling och räddningsväsende. Staten finansierar
landskapens verksamhet, så i fortsättningen har kommunerna inte längre ansvar för
ordnandet eller finansieringen av social- och hälsotjänsterna.
Genom den regeringsproposition som denna begäran om utlåtande gäller är avsikten
att bl.a. inrätta de nya landskapen och föreskriva om landskapens förvaltning och
ekonomi, överföra ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna från
kommunerna till landskapen samt föreskriva om den finansiering som landskapen ska
få, beskattningsgrunderna för att få in medel för finansieringen, genomförandet av
reformen, personalens ställning samt egendomsarrangemangen. Avsikten är också att i
fråga om den basservice som blir kvar på kommunernas ansvar föreskriva om ett nytt
statsandelssystem för den kommunala basservicen. En separat regeringsproposition
bereds om överföringen till landskapen och finansieringen av övriga uppgifter än
social- och hälsovården.
Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller
preciserade frågor om utkastet till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt
att motivera svaren på frågorna, och dessutom finns det gott om plats för fritt
formulerade kommentarer.
Det material som hör till begäran om utlåtande finns på adressen
http://alueuudistus.fi/sv/utkast-till-regeringsproposition-31-8-2016
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Reformens införandelag innehåller bestämmelser om landskapsindelningen. Om en
kommun beslutar att föreslå att kommunen ska höra till ett annat landskap än det som
föreslås i 5 § i införandelagen, ska kommunfullmäktiges beslutshandling i beslutet
sändas till social- och hälsovårdsministeriet. Beslutshandlingen kan sändas antingen
per e-post till kirjaamo@stm.fi eller per post till Registratorskontoret, social- och
hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet. Beslutshandlingen ska märkas med
referensen STM068:00/2015.
De yttranden som lämnas kommer att beaktas vid beredningen av regeringens
proposition. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska.
Vänligen lämna svaren till social- och hälsovårdsministeriet senast 9.11.2016 före kl.
16.15. Remissvaren är offentliga. När det görs ett sammandrag av remissvaren
beaktas endast de svar som har kommit in inom utsatt tid.
Den
elektroniska
enkäten
finns
på
https://www.webropolsurveys.com/S/DFA6B8188D9AFD35.par

adressen:

Enkäten öppnas inte nödvändigtvis i alla webbläsare.
Inom ramen för social- och hälsovårds- och landskapsreformen kommer man
dessutom att utarbeta lagstiftning om valfrihet, reformera flerkanalsfinansieringen av
social- och hälsovården samt överföra även andra uppgifter än social- och hälsovården
från den statliga regionförvaltningen, kommunerna och samkommunerna till
landskapen. De bereds i separata beredningsprojekt, men i lagen om ordnande av
social- och hälsovård har man beaktat den modell med flera producenter som är en
förutsättning för valfriheten. Ett utkast till regeringsproposition som gäller valfriheten
och förenklingen av finansieringen sänds på remiss i slutet av året. Det utkast till
regeringsproposition som gäller överföringen av andra uppgifter än social- och
hälsovården från den statliga regionförvaltningen, kommunerna och samkommunerna
till landskapen sänds på remiss under våren 2017. Dessutom har en
regeringsproposition om produktion av social- och hälsotjänster sänts separat på
remiss samtidigt som denna regeringsproposition.
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av
Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, tfn 0295 163 012,
tuomas.poysti@stm.fi
Päivi Laajala, avdelningschef, överdirektör 0295 530 026, paivi.laajala@vm.fi
Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 0295 163 367, pekka.jarvinen@stm.fi, lagen om
ordnande av social- och hälsovård och införandelagen
Eeva Mäenpää, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa@vm.fi samt Ilkka
Turunen, lagstiftningsråd, tfn 0295 330 321, ilkka.turunen@vm.fi, landskapslagen och
lagen om landskapsindelning
Jouko Narikka, budgetråd, tfn 0295 530 017, jouko.narikka@vm.fi, lagen om
landskapens finansiering
Minna-Marja Jokinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 820, minnamarja.jokinen@vm.fi, lagen om statsandel för kommunal basservice, egendomsfrågor
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Marja Isomäki, lagstiftningsråd, tfn 0295 530 414, marja.isomaki@vm.fi,
personalfrågor
Panu Pykönen, regeringsråd, tfn 0295 530 225, panu.pykonen@vm.fi, skattefrågor
Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till
Jenni Lahtinen, avdelningssekreterare, tfn 0295 163 003, jenni.lahtinen@stm.fi
Miki Höijer, avdelningssekreterare, tfn 0295 163 211, miki.hoijer@stm.fi
Understatssekreterare

Tuomas Pöysti

Lagstiftningsråd

Eeva Mäenpää

Överinspektör

Kati Hokkanen
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BILAGOR

RP Allmän motivering 31.8.2016
RP Detaljmotivering 31.8.2016
RP Lagförslag 31.8.2016
Presentationsgrafik om det centrala innehållet i regeringens proposition
Remissenkäten som textfil
Sammandrag av utkastet till regeringsproposition 31.8.2016
Bakgrundsmaterial på adressen: http://alueuudistus.fi/sv/utkast-tillregeringsproposition-31-8-2016

SÄNDLISTA

Statsrådets kansli
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet
Försvarsministeriet
Utrikesministeriet
Finansministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Finlands kommuner
Ålands landskapsregering
Samkommunerna inom socialvården och hälso- och sjukvården
Samarbetsområdena inom social- och hälsovården
Landskapsförbunden
Räddningsverken
Folkpensionsanstalten
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
Institutet för hälsa och välfärd
Regionförvaltningsverken
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Arbets- och näringsbyråerna
Teknologiska forskningscentralen VTT
Diskrimineringsombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen
Barnombudsmannen
Pensionsskyddscentralen
Samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet
Kompetenscentrumen inom det sociala området
Sametinget
Finlands miljöcentral
Trafikverket
Forststyrelsen
Landsbygdsverket
Polisstyrelsen
Statistikcentralen
Skatteförvaltningen
Befolkningsregistercentralen
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Innovationsfinansieringsverket Tekes
Kyrkostyrelsen
Ortodoxa kyrkan i Finland
Bokföringsnämndens kommunsektion KILA
Kommunernas garanticentral
Centern i Finland
Sannfinländarna
Samlingspartiet
Finlands Socialdemokratiska Parti
Gröna förbundet
Vänsterförbundet
Svenska folkpartiet i Finland
Kristdemokraterna i Finland
Finlands Kommunistiska Parti
Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism
Liberaalipuolue – Vapaus valita
Piratpartiet
Riksfogdeämbetet
Riksåklagarämbetet
Högsta förvaltningsdomstolen
Justitiekanslersämbetet
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Statens revisionsverk
Finlands universitet och yrkeshögskolor
Finlands Kommunförbund
Kommunala arbetsmarknadsverket
Finlands näringsliv
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Akava
Kunta-alan unioni
Pardia
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Sosiaalialan työnantajat ry
Terveyspalvelualan liitto
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands Tandläkarförbund
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
Finlands Läkarförbund
Tehy rf
Läkarföretagen rf
Suomen Palomiesliitto
Svenska Finlands folkting SFF
KEVA
Konkurrens- och konsumentverket
Företagarna i Finland
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Centralhandelskammaren
Finlands sjuksköterskeförbund
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Riksomfattande handikapprådet
Handikappforum
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
Skattebetalarnas Centralförbund
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland
Försörjningsberedskapscentralen
Kansanterveystyön johtajien verkosto
Sairaanhoitopiirien johtajien yhdistys
Sosiaalijohto – Socialledning ry
Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Näringslivets forskningsinstitut Etla
Löntagarnas forskningsinstitut
Konsumentförbundet
Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE)
FÖR KÄNNEDOM

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Reformministrarna
Statssekreterare Samuli Virtanen
Statssekreterare Olli-Pekka Heinonen
Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause
Specialmedarbetare Eeva Salmenpohja
Specialmedarbetare Niina Perälä
Specialmedarbetare Tiina Ullvén-Putkonen
Specialmedarbetare Joonas Turunen
Specialmedarbetare Laura Åvall
Specialmedarbetare Sami Miettinen
Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen
Tjänstemannastyrgruppens medlemmar
Projektgruppens medlemmar
Social- och hälsovårdsministeriets avdelningar
- Registratorskontoret
- Hare
Finansministeriets avdelningar
Finansministeriets registratorskontor

