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En överblick över reformen 
med tanke på ordnandet av 
social- och hälsovårdstjänster
Ida Sulin

Direktör, svenska och internationella ärenden
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Reformens mål

• Minska skillnaderna i välfärd och hälsa

• Trygga jämlik och högklassig service inom social- och hälsovårdssektorn och 
räddningsväsendet

• Ökad trygghet, tillgång till och tillgänglighet i servicen.

• Trygga tillgången på yrkeskunnig arbetskraft

• Möta de utmaningar som samhällsförändringarna för med sig och 

• Bromsa kostnadsutvecklingen.
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Lagförslag

• Lag om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och 
hälsovården

• Lag om ordnande av social- och hälsovård

• Lag om organisering av räddningsväsendet

• Lag om vårdlandskapsstrukturen

• Lag om ordnande av social- och hälsovård och räddningsväsendet i Nyland

• Införandelag (Lag om genomförande av reformen inom social- och hälsovården 
och räddningsväsendet och införande av den lagstiftning som gäller reformen)

• Lag om vårdlandskapens finansiering

• Samt ändringar i 41 andra lagar
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De viktigaste förslagen (1) 
• Totalt 21 landskap

• Landskapen inrättas när lagen träder i kraft (målsättning 1.7.2021)
• Bestämmelser om inrättandet av landskapen och de kommuner som ingår i dem finns i 

införandelagen

• I landskapet Nyland 
• Fyra vårdlandskap och Helsingfors stad ansvarar för ordnandet av servicen och inom 

social- och hälsovården dessutom HUS-landskapssammanslutning
• Enligt lagen och avtalet om ordnande av social- och hälsovården fördelas 

organiseringsansvaret inom hälso- och sjukvård mellan områdets vårdlandskap, 
Helsingfors och HUS-landskapssammanslutning

• Vårdlandskapen motsvarar de nuvarande landskapen, exklusive Helsingfors, 
Enonkoski, Nyslott, Sulkava och Rantasalmi

• Vårdlandskapen har självstyrelse på sitt område

• I syfte att garantera det regionala samarbetet och en ändamålsenlig 
servicestruktur inrättas det fem samarbetsområden
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De viktigaste förslagen (2)
• Statens möjlighet att styra stärks

• De strategiska målen för social- och hälsovården och räddningsväsendet fastställs av 
statsrådet

• Vårdlandskapen ska beakta dem i sin egen verksamhet och i beredningen av 
samarbetsavtal

• Vårdlandskapens verksamhet finansieras med statlig finansiering
• Kommunalskatten minskas med 12,63 procentenheter i alla kommuner, social- och 

hälsovårdssektorns andel av  statsandelen för kommunal basservice och kommunernas 
utdelning av samfundsskatteintäkterna sänks

• Ingen rätt att ta långfristiga lån, vårdlandskapens investeringsplan ska godkännas av 
ministerierna

• Personalen i den kommunala social- och hälsovården och räddningsväsendet övergår 
till vårdlandskapen som överlåtelse av rörelse
• HUS personal övergår till HUS-landskapssammanslutning medan Helsingfors stads personal 

stannar i stadens tjänst. 5

Huvuddragen i 
Kommunförbundets

utlåtande
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Kuntatyyppiverkostot

33 34 35 36 37

Työvaliokunta (lausuntoluonnoksen 
hyväksyminen)

8.9

Työvaliokunta (lausuntoluonnoksen käsittely)

27.8
Kehyskuntaverkosto

11.8

Suurten kaupunkien asiantuntijaryhmä

14.8

Kaupunkipoliittinen työryhmä

18.8

Pienten kuntien verkosto

18.8

Pienten kuntien neuvottelukunta

19.8

Nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner

21.8

Seutukaupunkiverkosto

21.8

AKUSTI-foorumi

11.8

Suurten kaupunkien terveysjohtajat

12.8

Sairaanhoitopiirien johtajat

14.8

Erityishuollon asiantuntijaryhmä

14.8

Keskisuurten kuntien sote-johtajat

18.8

Suurten kaupunkien ylihammaslääkärit

19.8

Kuntien toimitilakysymykset

20.8

Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -
kehittämisverkosto

20.8

Pelastuslaitokset

21.8

Sosiaalipalveluista vastaavat johtajat

21.8

Sivistystoimen verkosto

25.8

Maakuntajohtajat

2.9

Ympäristöterveydenhuollon YT-alueet

24.8

Muut verkostot

Työvaliokunta

Utgångspunkter

• Det finns alternativ till reformen, såsom att utveckla ett kommunbaserat system

• Kommunförbundet har i främsta rum lagt kommunernas och städernas position
• Kommunfältet inte representerat i beredningen
• Kommunernas åsikt i detta skede viktig att beakta

• Jämfört med tidigare reformförsök:
• Omfattningen klart begränsad
• ”Ingen” valfrihet
• Man håller ihop organiserings- och produktionsansvar
• Huvudstadsregionens egen lösning
• , järjestämis- ja tuottamistehtävien
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Problematisering av utgångspunkten

• Alla områden (utom huvudstadsregionen) dras över en kam
• Kan innebära svårigheter med jämlikheten och godtagbarheten av reformen

• Behövs klara kanaler mellan kommunernas tjänster och sote-landskapen

• Klart negativ inverkan på kommunernas investeringsmöjligheter och finansiering. 
Inverkan på kommunernas livskraft har inte bedömts tillräckligt. 

• Tidtabellen orealistisk
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Kommunförbundets förslag

• Ge sote-landskapen större frihet att själva bedöma sina möjligheter att ansvara
och producera tjänster, och möjlighet att avtala om hur tjänsterna skall skötas
tillsammans med kommunerna. 
• Landskapet skall kunna flytta organiseringsansvaret för de tjänster som är befogat till

kommunal nivå. 

• Säkra en neutral inverkan på kommunernas finansiering
• +/- 0 i stället för +/- 100 
• Coronans inverkan på beräkningarna måste beaktas, dvs. Finansieringsberäkningarna

måste göras med och utan coronainverkan
• Bestämning om ogillande av avtalsklausuler inte gångbar
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Kommunförbundets förslag

• Kompenseringens gränsvärde i förhållande till överlåten egendom är för högt (0,7)
• Skall sänkas till 0,25 eller tre miljoner förlust
• Skall inkludera alla former av egendom

• Övergången och optionsåret 3+1 vid överlåtelsen av fastigheter otillräcklig och
osäker

• States möjlighet att styra bör begränsas

• Större möjlighet att använda sig av privata och tredje sektorns aktörer
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Tack!

Ida Sulin 

Tfn 050 3578527

E-post: ida.sulin@kommunforbundet.fi
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