


Vision, social- och hälsovården, 

räddningsväsendet

Målet för reformen av räddningsväsendet är att förbättra säkerheten för 
befolkningen 

, samfund och samhället som helhet. 







Lagen om 

vårdlandskapens 

struktur och lagen 

om vårdlandskap

- områden och förvaltning 







• När lagarna träder i kraft föreskrivs det i införandelagen om indelningen av 

landskap (18) och vårdlandskap (21)  

• I fortsättningen görs ändringar (kommun överförs till ett annat landskap eller 

sammanslutning av vårdlandskap) på basis av lagen om vårdlandskapens 

struktur

• Vårdlandskapens struktur bestämmer också grunden för områdesindelningen 

för landskapsförbunden och statens regionförvaltning samt valkretsarna (ej i 

Nyland)

• I fråga om Östra Savolax (Enonkoski, Rantasalmi, Nyslott och Sulkava) två 

alternativ: beslut om Norra och Södra Savolax fattas efter remissbehandlingen

• Till innehållet ska lagen om vårdlandskapens struktur i huvudsak motsvara 

kommunstrukturlagen 

• Innehåller också en möjlighet till tvångssammanslutning på basis av 

utvärderingsförfarande

Vårdlandskapsindelningen 



• Innehåller det centralaste om vårdlandskapens verksamhet, förvaltning och 
ekonomiskötsel (kommunallagen) 

• Det är fråga om allmänna bestämmelser som erbjuder flexibilitet

• De viktigaste ändringarna i kommunallagen jämfört med tidigare valperiod och förslag:  

• Vårdlandskapets allmänna behörighet är begränsad (terrotorialprincipen och de lagstadgade 
uppgifterna styr)

• Det finns ingen lagstadgad åtskillnad mellan anordnare och producenter av social- och hälsovård.

• En vårdlandskapssammanslutning är möjlig i fråga om vissa stödtjänster.

• Förbud mot långvariga lån, förutom vid finansiering av lokaler och andra investeringar som baserar sig 
på statsrådets beslut

• Ramförfarande för lån för finansiering av investeringar och förfarande för fastställande av 
investeringsplaner

• Servicecentren upphör, med undantag av lokalförvaltningens kompetenscentrum

• Nationalspråksnämnden och samiska språknämnden blir officiella organ

• Statens revisionsverk och inspektionsrätten

Lagen om vårdlandskap



Lagen om ordnande 

av social- och 

hälsovård och lagen 

om ordnande av 

social- och hälsovård 

i Nyland 

- de viktigaste förslagen





• Social- och hälsovårdstjänster kan anskaffas av en privat tjänsteproducent om det behövs för ordnandet av 

tillräckliga tjänster på lika villkor och för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna

• De tjänster som anskaffas ska till sitt innehåll, sin omfattning och sin kvantitet vara sådana att vårdlandskapet i 

alla situationer kan fullgöra sitt organiseringsansvar på ett ändamålsenligt sätt

• Som köpta tjänster får inte anskaffas: 

• Uppgifter som hänför sig till fullgörandet av organiseringsansvaret eller som inbegriper utövning av offentlig 

makt 

• Uppgifter inom socialjour eller samjour dygnet runt för hälso- och sjukvård

• Vissa begränsningar inom den prehospitala akutsjukvården: Uppgifterna i 40 § 1 mom. 1 och 3 punkterna i 

lagen om hälso- och sjukvård (även den ansvariga läkaren för prehospital akutsjukvård och fältchefen ska stå 

i tjänsteförhållande)

• Vid anskaffning av primärvårdstjänster kan en privat tjänsteproducent göra en bedömning av vårdbehovet 

som en del av den vård som ges kunden 

• Ett vårdlandskap får på samma villkor hyra personal till den egna verksamhetsenheten (även kompletterande jour 

dygnet runt)

• Den inhyrda arbetstagaren är direkt underställd vårdlandskapets arbetsledning

• Bestämmelser om förutsättningarna för köp av tjänster via privata underleverantörer (subdelegering)

Anskaffning av tjänster av privata 

tjänsteproducenter  



• Avtal om utläggning förklaras ogiltiga med stöd av lagen, om avtalet inte tryggar 

fullgörandet av vårdlandskapets organiseringsansvar på det sätt som föreskrivs i lag och 

det inte är möjligt att ändra avtalet så att det blir lagenligt utan ett nytt anbudsförfarande

• Det föreslås en övergångsperiod på två år

• Vårdlandskapet avses inte vara skyldigt att betala avtalsvite med anledning av de 

nuvarande avtalen

• I förslaget föreskrivs om producentens rätt att få ersättning för investeringar som blir 

onyttiga och som producenten av köpta tjänster inte har kunnat förbereda sig på

• Risken för att ett avtal ogiltigförklaras i synnerhet i omfattande totala utläggningar av 

verksamhet, gäller inte största delen av avtalen om köpta tjänster

Ogiltighet för upphandlingsavtal











• De gällande centrala utgångspunkterna ändras inte: 

• i enspråkiga vårdlandskap ordnas tjänsterna på vårdlandskapets språk, i tvåspråkiga 

vårdlandskap på båda nationalspråken

• rätt att använda samiska i social- och hälsovårdstjänsterna inom samernas 

hembygdsområde och i vissa social- och hälsovårdstjänster i Lapplands vårdlandskap

• I fråga om svenskspråkiga tjänster som kräver specialkompetens (t.ex. de nuvarande 

tjänsterna inom Kårkulla) tryggas kunskapen genom att det föreskrivs om 

samarbetsskyldighet för tvåspråkiga vårdlandskap

• Nationalspråksnämnden blir ett officiellt organ i vårdlandskapet, som medför lagstadgade 

uppgifter

Nationalspråk - Språkliga rättigheter och 

språk som tjänster ska tillhandahållas på



Verkställighets-

och införandelag 

för social- och 

hälsovårds-

reformen



• Tidpunkten för överföringen av organiseringsansvaret 1.1.2023

• Den första landskapsindelningen 

• Det temporära beredningsorganet och HUS-beredningsgruppen samt deras behörighet och 

finansiering av verksamheten

• Det första landskapsvalet

• I början av 2022

• Personalens ställning

• Tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse av rörelse

• Överföringen av egendom från kommunerna till vårdlandskapen 

• Skattepåföljder som har samband med reformen

• Inrättandet av HUS-landskapssammanslutningen och den ingående balansen för 

Helsingfors ställning

• Ikraftträdandet av lagarna och bestämmelser som upphävs

Verkställighets- och införandelag för reformen





• Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten överförs till vårdlandskapen med 

sina tillgångar och skulder (ej till bolaget som äger lokalerna så som förra valperioden)

• Till landskapen överförs utan ersättning lös egendom som används av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet i kommuner och andra samkommuner samt avtal och semesterlöneskuld för den 

personal som överförs.

• Genom överföringarna korrigeras grundkapitalet, vilket innebär att de inte är resultatpåverkande.

• Vårdlandskapet hyr ut de lokaler inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som 

förblir i kommunernas ägo under övergångsperioden (3 år och med option på ytterligare 1 år)

• För skulder som överförs från sjukvårdsdistrikten och specialomsorgsdistrikten till 

vårdlandskapen beviljas statsborgen, vilket tryggar borgenärernas ställning och bevarar lånen i 

nollriskklassen

• Överföringarna genomförs på basis av utredningar som kommunerna och samkommunerna gjort 

upp

Överföring av tillgångs- och skuldposter



• Egendomsarrangemangen kan medföra kostnader för kommunerna, t.ex. att lokaler inom 

social- och hälsovården står tomma

• Grundlagsutskottet förutsatte ett ersättningssystem som tryggar kommunernas 

ekonomiska ställning och självstyrelse

• Ersättning endast för direkta kostnader som föranleds av egendomsarrangemangen och 

som kommunen inte själv har kunnat påverka Rätt till ersättning till den del det kalkylerade 

behovet att höja kommunalskatteprocenten överskrider procentenheten 0,7 % som en följd 

av egendomsarrangemangen

• Om inkomstskattesatsen under ansökningsåret i den kommun som ansöker om 

ersättning är minst 2,0 procentenheter högre än den vägda genomsnittliga 

inkomstskattesatsen för alla kommuner, kan kommunen dessutom få ersättning för tre 

fjärdedelar av de kostnader som underskrider den ovannämnda ersättningsgränsen

• Behovet av skatteförhöjning är en jämlik mätare som av hävd använts i den kommunala 

ekonomin

Reglering om kompensation



Finansieringen av 

vårdlandskapen och 

kommunerna samt 

ändringar i 

beskattningen



På riksnivå överförs lika mycket kostnader och 

inkomster från kommunerna till vårdlandskapen

PRINCIP:
Variationerna mellan 

kommunernas skattesatser och 

skattetrycket på 

kommuninvånarna förblir 

oförändrade efter en överföring 

på 12,63 procent

Kostnader för social - och hälsovårdstjänster och 

räddningsväsendet överförs till ett belopp av 

19,1 miljarder euro

Statsandelar som överförs 

6,45 md euro

Skatteinkomster som 

överförs 

12,66 md euro

• Social- och hälsovårdens andel av 

de kalkylerade kostnaderna och 

tilläggsdelarna, sammanlagt 4,86 

md euro

• Från kompensationen för förlorade 

skatter en andel på 70 procent, 

sammanlagt 1,59 md euro

• Från samfundsskatten överförs ca 

0,56 miljarder euro

• Intäkterna från kommunalskatten 

sänks med 12,1 miljarder euro; alla 

kommuners kommunalskattesatser 

sänks med 12,63 procentenheter



• I hela landet överförs lika mycket kostnader och inkomster från kommunerna, men 

överföringarna kan avvika avsevärt från varandra kommunvis. 

• Under det år då reformen träder i kraft begränsas förändringen i balansen ikommunernas

driftsekonomi till noll i förhållande till situationen före ikraftträdandeåret.

• De kommunspecifika ändringarna begränsas genom en graderad fem års 

övergångsutjämning och tills vidare genom en permanent maximal begränsning av 

förändringarna på +/- 100 euro per invånare.

• Förändringarna jämkas också genom en begränsning av förändringarna, på basis av vilken 

skillnaden mellan de kostnader och inkomster som överförs jämnas ut med +/- 60 procent 

av skillnaden.

• De föreslagna ändringarna i utjämningsarrangemanget för skatteinkomsterna jämnar ut de 

kommunvisa förändringarna.

Utjämningsarrangemang för kommunernas 

finansiering



• I det första skedet har vårdlandskapen ingen beskattningsrätt.

• Finansieringen av vårdlandskapen grundar sig på statlig finansiering med allmän täckning 

och på intäkterna från avgifter och försäljning.

• Nivån på den statliga finansieringen till vårdlandskapen i hela landet 2023 grundar sig på 

de kostnader för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet som överförs 

från kommunerna.

• I finansieringsnivån för hela landet beaktas årligen i förväg följande faktorer: 1) den 

uppskattade ökningen av servicebehovet, 2) förändringen i kostnadsnivån och 3) 

förändringen i uppgifterna.

• För att dämpa kostnadsökningen justeras finansieringsnivån inte i förväg fullt ut. 

• Finansieringen justeras i efterhand så att den motsvarar de faktiska kostnaderna i hela 

landet.

Finansieringen av vårdlandskapen



• Finansieringen av ett enskilt vårdlandskap

• bestäms till stor del utifrån faktorer som beskriver servicebehovet och 

omgivningsfaktorerna i fråga om uppgifterna inom social- och hälsovården och 

räddningsväsendet.

• Den baserar sig också på invånarmängden och koefficienten för främjande av välfärd 

och hälsa.

• Vårdlandskapet har rätt till tilläggsfinansiering om nivån på den beviljade finansieringen 

äventyrar ordnandet av social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendets tjänster.

• Vårdlandskapets övergång till en kalkylerad finansieringsmodell underlättas under en 

övergångsperiod på 7 år, varefter en förändring som överstiger 150 euro/invånare mellan 

den kalkylerade finansieringen och den finansiering som överförs utjämnas tills vidare 

genom en permanent övergångsutjämning.

Finansieringen av ett enskilt vårdlandskap



Hur dämpas kostnadsökningen



Reformen av 
räddnings-
väsendet



• Förbättrar enhetligheten i räddningsväsendets tjänster genom starkare 
riksomfattande ledning och styrning

• Det möjliggörs att systemet fungerar enhetligt på riksnivå under 
störningssituationer, vid storolyckor och under undantagsförhållanden

• Räddningsväsendets tjänster tryggas i glesbygdsområden och i 
kraftigt växande centrum

• Det säkerställs att landskapens räddningsverk har möjlighet att 
producera prehospital akutsjukvård i hela landet

• Ledningen, styrningen och tillsynen av räddningsväsendet ska grunda 
sig på systematisk forsknings-, utvecklings- och 
utvärderingsverksamhet

Reformen av räddningsväsendet



• Vårdlandskapen och Helsingfors stad tar över organiseringen av 

räddningsväsendet, som ska ordna räddningsverksamheten i det egna området

• Räddningsväsendet ska dock vara en separat sektor som fungerar parallellt med 

social- och hälsovårdsväsendet

• Då kan räddningsväsendet också producera prehospital akutsjukvård

• Möjliggörs:

• Resurser och finansiering kan riktas till konstaterade nationella, regionala och 

lokala risker

• Man kan genomföra viktiga funktionella reformer

• På lång sikt dämpas kostnadsökningen

Vårdlandskapen ska ansvara för ordnandet av 

räddningsväsendet



Nationella mål för ordnandet av 

räddningsväsendet

Nationella mål för 

ordnandet av 

räddningsväsendet

Statsrådet fastställer vart 

fjärde år mål för 

ordnandet av ett 

högklassigt och 

kostnadsnyttoeffektivt 

räddningsväsende som 

motsvarar behoven och 

riskerna

Övriga 

uppföljnings-

uppgifter om 

verksamhet 

och ekonomi

Statsrådets 

finanspolitiska 

mål för offentliga 

finanser

Inrikesministeriets 

utredning (15 §)

Förhandlingar med 

vårdlandskapet

Uppföljning, utvärdering, mål, 

åtgärdsförslag 

• beaktande av nationella mål och 

strategier

Vårdlandskapets utredning

Hur har vårdlandskapet 

• nått de nationella målen 

• nått de mål som IM och 

vårdlandskapet kommit överens 

om vid sina förhandlingar 

• IM:s åtgärdsförslag 

har implementerats i landskapena



• De nuvarande räddningsverkens personal övergår i anställning hos 

vårdlandskapen på nuvarande villkor

• Räddningsväsendets materiel övergår i vårdlandskapens ägo.

• De fastigheter som ägs av kommuner och avtalsbrandkårer förblir i deras ägo 

och de nuvarande hyresavtalen för brandstationer överförs enligt gällande 

villkor till vårdlandskapen för övergångsperioden

• De nuvarande lagstadgade samkommunernas egendom överförs till 

vårdlandskap

• Avtalsbrandkårernas brandkårsavtal överförs från kommunerna till 

vårdlandskapen på nuvarande villkor

Personal, egendom och avtal



• Räddningsväsendet finansieras i fortsättningen ur statsbudgeten

• Finansieringen säkerställer

• kapaciteten och resurserna inom räddningsväsendet och vid nödcentralen

• förmågan att klara av nationella, regionala och lokala risker och behov

• Finansieringen av räddningsväsendet bestäms på basis av 

• invånarmängden

• befolkningstätheten 

• riskklassen

• Räddningsväsendets finansiering beaktas vid övergångsutjämningen gällande 

landskapsfinansieringen (7 år)

Riktlinjer för finansieringen av 

räddningsväsendet



Grundpris per 

invånare för 

räddningsväsendet 

* antalet invånare i 

vårdlandskapet 

+ 

räddningsväsendets 

kalkylerade 

kostnader som 

bestäms utifrån 

befolkningstätheten

+ 

räddningsväsendets 

kalkylerade 

kostnader som 

bestäms utifrån 

riskfaktorerna

Finansiering av räddningsväsendet

De kalkylerade 
kostnaderna för 
vårdlandskapets 

räddnings-
väsende

Riskkoefficient 30 %

Täthet i fråga om 

riskrutor i hela landet 

/ täthet i fråga om 

riskrutor i 

vårdlandskapet
Viktkoefficient = 1 på grund av ett 

riskobjekt som är beläget inom 

riskrutan

Viktkoefficient = 1 på grund av ett 

objekt enligt Seveso-direktivet som är 

beläget inom riskrutan

Riskklass enligt de olyckor som 

inträffat = I eller II

Riskklass enligt Statistikcentralens 

beräkningar = I eller II

Befolkningstäthet i hela landet / 

befolkningstäthet i vårdlandskapet

Grundpris * invånarantal

Befolkningstäthetskoefficient 

5 %

Invånarantal 65 %
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Tidsplan för social- och hälsovårdsreformen 

2020–2022

2020 2021 2022 2023

Utkast till RP

på remiss

16.6–25.9.2020

RP

till riksdagen

12/2020

Lagarna 

träder i kraft

Temporär

för-

valtning

Landskap

sval i 

början av 

2022

Mandat-

perioden för 

vårdlandskap

sfullmäktige

inleds 3/2022

Uppgifterna 

överförs till 

vård-

landskapen

1.1.2 023

RP-beredning
Remiss-

behandling

Riksdagsbeh

andling
Temporär förvaltning

Vårdlandskapsfullmäktige

HUS-landskapssammanslutningen

Utvecklingsprojekt inom programmet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2022

Utvecklingsprojekt inom strukturreformen 2020–2021

Andra utvecklingsprojekt 2020–2022

Ändringar i 

ca 100 

gällande 

lagar

Understödsbeslut 6/2020 –




