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MOTIVERING 

4  Förslagen och deras konsekvenser  

4.1 De viktigaste förslagen 

4.1.1 Allmänt 

Propositionen innehåller förslag till de centrala lagar som krävs för att genomföra reformen av 
ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet i enlighet med regeringsprogram-
met för statsminister Sanna Marins regering. Propositionen innehåller bestämmelser om väl-
färdsområdenas områden, uppgiftsöverföringar, ordnande av förvaltning och ekonomi samt 
finansiering, ändringar i kommunernas statsandelssystem, ändringar i beskattningen, överföring 
av personal och egendom samt de ändringar i de allmänna förvaltningslagarna som inrättandet 
av den nya förvaltningsnivån förutsätter. 

4.1.2 Välfärdsområdena, områdesindelningen och ordnande av deras förvaltning och ekonomi 

I propositionen föreslås det att organiseringsansvaret för social- och hälsovården och räddnings-
väsendet överförs från kommunerna till en ny förvaltningsnivå med välfärdsområden. Det före-
slås att det i Finland bildas 21 välfärdsområden, i huvudsak utifrån den nuvarande landskapsin-
delningen. Landskapet Nyland indelas dock i fyra välfärdsområden och utöver dessa ansvarar 
Helsingfors stad i egenskap av stad för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet. Dessutom ska det i Nyland finnas en HUS-sammanslutning som svarar för de uppgifter 
som föreskrivs för den i lag och som överenskommits i organiseringsavtalet för HUS. 

Välfärdsområdena är offentligrättsliga samfund med regionalt självstyrelse enligt vad som fö-
reskrivs i den nya lagen om välfärdsområden. I den offentliga förvaltningen finns i fortsätt-
ningen tre organisatoriskt självständiga aktörer: staten, välfärdsområdena och kommunerna. Ef-
tersom välfärdsområdena är helt nya myndigheter inom den offentliga förvaltningen, är lagstift-
ning som gäller kommuner eller statliga myndigheter inte direkt tillämplig på dem. Därför bör 
det genom lag föreskrivas bland annat om bildande av välfärdsområden och om områdesindel-
ning, förhållande till staten och kommunerna, ansvarsområde och uppgifter, förvaltning, be-
slutsfattande och ekonomi, personalens ställning, finansiering, valförfarande samt invånarnas 
rätt att delta och påverka. Dessutom bör de allmänna förvaltningslagarna ändras så att välfärds-
områdena och välfärdssammanslutningarna beaktas. 

Välfärdsområdena ska bildas genom en ny lag om genomförande av reformen av social- och 
hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 
(införandelagen), och de ska inleda sin verksamhet genast då lagen blivit stadfäst 2021. HUS-
sammanslutningen inrättas 2022 genom ett grundavtal som godkänts av välfärdsområdesfull-
mäktige i Nyland och Helsingfors stadsfullmäktige. 

Bestämmelser om de välfärdsområden som ska inrättas och om kommunernas placering i väl-
färdsområdena föreslås i införandelagen. Med stöd av kriterierna i den nya lag om indelningen 
i välfärdsområden och landskap som ingår i denna proposition kan statsrådet besluta om sam-
manslagning av välfärdsområden eller överföring av en kommun till ett annat välfärdsområde. 
Till följd av sammanslagningar av välfärdsområden eller andra ändringar i deras områdesindel-
ning ändras också den landskapsindelning enligt vilken andra myndigheters ansvarsområden 
delas in. I införandelagen föreskrivs det också om landskapsindelningen när reformen träder i 
kraft. 
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I införandelagen föreskrivs också om ett temporärt beredningsorgan med ansvar för inledandet 
av välfärdsområdets verksamhet och för beredningen av inledandet av områdets verksamhet och 
förvaltning tills det första välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdessty-
relse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige inlett sin verksamhet. Kommunerna, samar-
betsområdena för primärvården och socialvården, sjukvårdsdistriktet, specialomsorgsdistriktet 
och räddningsväsendet inom välfärdsområdet ska omedelbart efter lagens ikraftträdande avtala 
om det temporära beredningsorganets sammansättning och om den kommunala myndighet som 
tillsätter organet. Om beredningsorganet inte har tillsatts senast inom två månader från det att 
lagen trädde i kraft, tillsätter statsrådet beredningsorganet på förslag av finansministeriet. 

En temporär HUS-beredningsgrupp, som består av medlemmar från välfärdsområdena i Nyland, 
Helsingfors stad och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, ansvarar för inledandet av 
HUS-sammanslutningens förvaltning och verksamhet. Gruppen är en del av Helsingfors och 
Nylands sjukvårdsdistrikt och har ansvar för verksamheten tills styrelsen för HUS-sammanslut-
ningen har valts. 

De centrala bestämmelserna om välfärdsområdenas verksamhet, ekonomi och förvaltning samt 
om granskning av förvaltningen och ekonomin samlas i en allmän lag som gäller dem, lagen 
om välfärdsområden, på motsvarande sätt som bestämmelser om kommuner i kommunallagen. 
I regleringen av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi lämnas det utrymme för besluts-
fattande som ingår i självstyrelsen och för beaktande av respektive välfärdsområdes regionala 
särdrag. På samma sätt som i gällande kommunallag ska den reglering som gäller förvaltningen 
av välfärdsområdena således vara möjliggörande. 

I lagen om välfärdsområden föreslås bestämmelser om välfärdsområdets allmänna kompetens 
och om möjligheten att producera tjänster i bolagsform. Välfärdsområdena ska utöver sina 
lagstadgade uppgifter ha rätt att inom sitt område åta sig uppgifter som stöder områdets lagstad-
gade uppgifter. Utförandet av dessa uppgifter får inte äventyra utförandet av de lagstadgade 
uppgifterna. Dessutom får ett välfärdsområde inom sitt område eller tillsammans med ett annat 
välfärdsområde också inom detta andra välfärdsområde bedriva affärsverksamhet med låg risk 
som stöder fullgörandet av dess lagstadgade uppgifter. Under samma förutsättningar kan ett 
välfärdsområde åta sig uppgifter som hör till kommunernas allmänna kompetens och som alla 
kommuner i området genom ett avtal ger välfärdsområdet befogenhet att utföra och som dessu-
tom anknyter till välfärdsområdets uppgiftsområde. Kommunerna ska också anvisa välfärdsom-
rådet finansiering för utförande av uppgiften. 

För att välfärdsområdena ska kunna grunda sig på självstyrelse förutsätts det att deras högsta 
beslutande organ, det vill säga välfärdsområdesfullmäktige, väljs genom direkta välfärdsområ-
desval där invånarna inom välfärdsområdet har allmän och lika rösträtt. Enligt förslaget före-
skrivs det om välfärdsområdesval i lagen om välfärdsområden och om förfarandet vid val av 
välfärdsområdesfullmäktige i vallagstiftningen. Det första välfärdsområdesvalet förrättas i slu-
tet av januari 2022 och därefter förrättas valet alltid i samband med kommunalvalet. I bestäm-
melserna om välfärdsområdesval iakttas i så stor utsträckning som möjligt principerna i den 
gällande vallagstiftningen. Ett välfärdsområde utgör en valkrets och välfärdsområdet delas inte 
in i interna valkretsar. 

Enligt propositionen ska inom de minsta välfärdsområdena (högst 200 000 invånare) minst 59 
ledamöter väljas till fullmäktige. Inom de större välfärdsområdena väljs minst 69 ledamöter 
(högst 400 000 invånare), 79 ledamöter (högst 600 000 invånare) eller 89 ledamöter (över 600 
000 invånare). Fullmäktige får dock besluta om ett större antal ledamöter än detta. 
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I och med att uppgifter överförs från kommunerna till välfärdsområdena ska det i lagen om 
välfärdsområden föreskrivas om invånarnas rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verk-
samhet. Utöver rösträtt ska invånarna i välfärdsområdet ha rösträtt vid folkomröstningar i väl-
färdsområdet. Invånarna och de som använder tjänster ska dessutom ha rätt till delaktighet och 
inflytande i välfärdsområdets verksamhet bland annat genom att väcka initiativ. Välfärdsområ-
desfullmäktige har till uppgift att svara för att invånarna har tillgång till mångsidiga möjligheter 
att delta. Möjligheterna till deltagande och inflytande kan främjas till exempel genom att man 
ordnar diskussioner, informationsmöten, invånarråd samt genom att invånarna tas med i plane-
ringen och utvecklingen av tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen ska dessutom tillsätta påverkans-
organ i välfärdsområdet för att trygga olika befolkningsgruppers möjligheter till inflytande. Väl-
färdsområdet ska också säkerställa att invånarna, tjänsteanvändarna, organisationerna och öv-
riga sammanslutningar får tillräckligt med information om områdets verksamhet. 

Enligt lagen om välfärdsområden ska det i ett välfärdsområde utöver välfärdsområdesfullmäk-
tige finnas en välfärdsområdesstyrelse och en revisionsnämnd samt i ett tvåspråkigt välfärds-
område en nationalspråksnämnd och i Lapplands välfärdsområde en samisk språknämnd. Väl-
färdsområdet får självt besluta om övriga organ. Välfärdsområdet leds i enlighet med en strategi 
för välfärdsområdet som godkänts av välfärdsområdesfullmäktige, där fullmäktige satt upp de 
långsiktiga målen för välfärdsområdets verksamhet och ekonomi. Välfärdsområdets verksam-
het, förvaltning och ekonomi leds av välfärdsområdesstyrelsen, under vilken välfärdsområdets 
direktör lyder. 

Välfärdsområdet ansvarar för organiseringen av sina uppgifter. Både i den föreslagna lagen om 
välfärdsområden och i den nya lag om ordnande av social- och hälsovård (lagen om ordnande 
av social- och hälsovård) som ingår i propositionen preciseras bestämmelserna om organise-
ringsansvar och om köpta tjänster i förhållande till den gällande kommunallagen och till social- 
och hälsovårdslagstiftningen. Enligt lagen om välfärdsområden kan ett välfärdsområde produ-
cera tjänsterna självt eller i samarbete med andra välfärdsområden eller enligt avtal skaffa dem 
av någon annan tjänsteproducent eller producera dem med stöd av en servicesedel. Välfärdsom-
rådena kan samarbeta med varandra genom att tillsätta ett gemensamt organ eller en gemensam 
tjänst, genom att avtala om skötseln av myndighetsuppgiften eller genom att bygga samarbetet 
på ett avtal om köpta tjänster. Dessutom kan välfärdsområdena bilda en välfärdssammanslut-
ning för att producera stödtjänster. Organiseringsansvaret för en uppgift kan inte överföras på 
en välfärdssammanslutning. 

Ett välfärdsområde kan inom sitt område bilda bolag för uppgifter som hänför sig till det lagstad-
gade uppgiftsområdet och så att verksamheten inte äventyrar utförandet av välfärdsområdets 
lagstadgade uppgifter. Enligt förslaget ska det i lag på motsvarande sätt som i kommunallagen 
föreskrivas om bolagiseringsskyldighet som utgör en förutsättning för att ett bolag ska kunna 
vara verksamt på den konkurrensutsatta marknaden samt om undantag från den skyldigheten. 

I lagen om välfärdsområden föreslås bestämmelser om skötseln av välfärdsområdets ekonomi 
och om förfarandet i fråga om fullmakt att uppta lån för finansiering av investeringar. Utgångs-
punkten för bestämmelserna om välfärdsområdets ekonomi är villkoret att ekonomin ska hållas 
i balans så att välfärdsområdet har förutsättningar att sköta de tjänster och andra uppgifter som 
lagstiftningen förutsätter. Ekonomiplanen för välfärdsområdet ska utarbetas så att den är i ba-
lans eller uppvisar ett överskott senast vid utgången av det andra året efter budgetåret. I lagen 
om välfärdsområden ska det också föreskrivas om skyldigheten att täcka underskott inom utsatt 
tid. 
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På grund av statens finansieringsansvar får finansieringsbehovet i välfärdsområdets ekonomi-
plan inte täckas med långfristiga lån. Ett undantag från detta förbud är att det i lagen om väl-
färdsområden föreskrivs om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån. Enligt förslaget beslutar 
statsrådet om välfärdsområdets fullmakt per räkenskapsperiod att uppta långfristiga lån för 
finansiering av investeringar. Välfärdsområdets fullmakt att uppta lån ska i regel grunda sig på 
välfärdsområdets ekonomiska bärkraft och vara kalkylmässig. Fullmakten bestäms som skill-
naden mellan det maximibelopp som baserar sig på välfärdsområdets kalkylmässiga lånesköt-
selbidrag och det förväntade lånebeloppet vid räkenskapsperiodens början. Utöver med väl-
färdsområdets budgetmedel får investeringar i lokaler och andra investeringar finansieras endast 
med långfristiga lån som tagits inom ramen för denna fullmakt att uppta lån. I lagen föreslås 
också bestämmelser om välfärdsområdets skyldighet att utarbeta en investeringsplan och om de 
allmänna kraven i investeringsplanen. Välfärdsplanen får inte stå i strid med välfärdsområdets 
fullmakt att uppta lån. Investeringsplanen ska bestå av en delplan för social- och hälsovården 
och en delplan för räddningsväsendet, vilkas närmare innehåll och behandlingen av dem i stats-
rådet vid de behöriga ministerierna ska regleras i lagen om ordnande av social- och hälsovård 
och i lagen om ordnande av räddningsväsendet (lagen om ordnande av räddningsväsendet). Syf-
tet med bestämmelserna om investeringsplanen och förfarandet för godkännande av den är att 
säkerställa att välfärdsområdena planerar investeringarna på ett ekonomiskt hållbart sätt så att 
den finansiering som står till förfogande räcker till. Ett annat syfte är att säkerställa att de projekt 
som gäller välfärdsområdenas stora investeringar planeras i enlighet med de riksomfattande 
strategiska målen och kostnadsnyttoeffektivt med beaktande av de övriga välfärdsområdenas 
motsvarande planer. Statsrådet kan bevilja statsborgen för lån som tagits inom ramen för en 
fullmakt att uppta lån. 

I lagen om välfärdsområden föreskrivs det också om välfärdsområdenas bolagiserade kompe-
tenscenter för lokal- och fastighetsförvaltning, där staten kan vara delägare. Kompetenscentret 
ska ha till uppgift att förvalta ett gemensamt lokaldatasystem för välfärdsområdena och det kan 
också ha andra uppgifter som välfärdsområdena beslutar om. 

I lagen om välfärdsområden ska det föreskrivas om granskningen av välfärdsområdets ekonomi 
och förvaltning. Även statens revisionsverk har granskningsrätt. Enligt förslaget till ändring av 
lagen om statens revisionsverk ska granskningsrätten för statens revisionsverk omfatta de sam-
manslutningar och stiftelser som ingår i välfärdsområdena och välfärdsområdeskoncernen. 
Dessutom ska revisionsverkets granskningsrätt gälla sådana sammanslutningar, stiftelser och 
inrättningar som inte hör till en välfärdsområdeskoncern och där ett välfärdsområde tillsammans 
med ett eller flera välfärdsområden, en eller flera kommuner eller staten utövar bestämmande 
inflytande. Syftet med propositionen är att säkerställa statens möjlighet att övervaka arrange-
mangen kring ordnande och produktion av tjänster som i huvudsak finansieras med statliga me-
del och som i många avseenden har anknytning till de grundläggande fri- och rättigheterna. 

En ändring av välfärdsområdena kan enligt lagen om indelningen i välfärdsområden och land-
skap föreslås av de välfärdsområden och kommuner som berörs av ändringen. Dessutom kan 
finansministeriet inleda en utredning om en ändring av ett välfärdsområde på eget initiativ, på 
initiativ av en kommun eller ett välfärdsområde eller efter att invånarna i ett välfärdsområde har 
tagit initiativ. En utredning om en ändring av ett välfärdsområde kan också inledas genom det 
utvärderingsförfarande som föreskrivs i lagen om välfärdsområden. En förutsättning för ändring 
av ett välfärdsområde är utöver att välfärdsområdet ska vara enhetligt och funktionellt också att 
ändringen förbättrar förutsättningarna för att ordna de tjänster som välfärdsområdet ansvarar för 
eller invånarnas levnadsförhållanden. 

Det ska vara möjligt att slå samman välfärdsområden även om välfärdsområdena motsätter sig 
det. I detta fall förutsätts det först och främst att välfärdsområdet uppfyller förutsättningarna för 
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utvärderingsförfarandet i välfärdsområdet. I lagen om välfärdsområden ska det föreskrivas om 
utvärderingsförfarande i ett välfärdsområde och om begränsning av välfärdsområdets behörig-
het till följd av förfarandet. Finansministeriet kan inleda ett utvärderingsförfarande när de om-
ständigheter i anslutning till ordnande av social- och hälsovård som anges i lagen om ordnande 
av social- och hälsovård eller i anslutning till välfärdsområdets ekonomi och nyckeltalen för 
ekonomin som anges i lagen om välfärdsområden föreligger. I det förstnämnda fallet inleds 
förfarandet på social- och hälsovårdsministeriets initiativ och i det senare på finansministeriets 
eget initiativ. I utvärderingsförfarandet utvärderas välfärdsområdets förutsättningar att klara av 
sina uppgifter av en utvärderingsgrupp som består av företrädare för finansministeriet, social- 
och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och välfärdsområdena samt av en oavhängig ord-
förande. Utvärderingsgruppen lägger fram ett förslag till behövliga åtgärder för sanering av 
ekonomin och tryggande av förutsättningarna för ordnande av tjänster. Om finansministeriet 
bedömer att en sammanslagning av välfärdsområden är lösningen, kan det utifrån förslagen till 
åtgärder och välfärdsområdesfullmäktiges beslut om dem besluta om att tillsätta en områdesin-
delningsutredare enligt lagen om indelningen i välfärdsområden och landskap för utredning av 
en ändring av välfärdsområdet. En eller flera områdesindelningsutredare som tillsätts av finans-
ministeriet bereder tillsammans med välfärdsområdena ett förslag till sammanslagning. Statsrå-
det kan besluta om en sammanslagning av välfärdsområden på förslag av utredaren. 

På HUS-sammanslutningen tillämpas bestämmelserna om välfärdssammanslutningar i lagen 
om välfärdsområden. På Helsingfors stads verksamhet tillämpas i regel kommunallagen, men 
på åtskiljandet av förvaltningen och ekonomin inom social- och hälsovården och räddningsvä-
sendet tillämpas dessutom lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsen-
det i Nyland (Nylandslagen). Helsingfors stad åläggs en skyldighet att särredovisa social- och 
hälsovårdens och räddningsväsendets ekonomi i kommunens bokföring. För ovannämnda upp-
gifter får Helsingfors stad inte använda den finansiering som staden fått för att finansiera stadens 
övriga verksamhet. 

4.1.3 Social- och hälsovården 

I propositionen föreslås det att ansvaret för att ordna social-och hälsovård både på basnivå och 
specialiserad nivå koncentreras till en enda anordnare, det vill säga välfärdsområdena. Det fö-
reslås också att verksamheten samlas under en enda budget. 

Enligt förslaget ska de centrala bestämmelserna om ordnande av social- och hälsovård ingå i 
lagen om ordnande av social- och hälsovård. Det föreslås att välfärdsområdet ska ansvara för 
ordnandet av social- och hälsovården inom sitt område och ha organiseringsansvar för sina in-
vånares social- och hälsovård. I Nylandslagen föreslås sådana bestämmelser om organiserings-
ansvaret för social- och hälsovården som baserar sig på en särlösning för Nyland och om för-
delningen av ansvaret mellan Nylands välfärdsområden, Helsingfors stad och HUS-samman-
slutningen. Lagen om ordnande av social- och hälsovård ska tillämpas på Nylands välfärdsom-
råden och Helsingfors stad samt på HUS-sammanslutningen till den del var och en har organi-
seringsansvar och det inte föreskrivs något annat i Nylandslagen och lagen om ordnande av 
social-och hälsovård. 

Bestämmelser om tidpunkten för överföringen av uppgifter inom social- och hälsovården och 
om de lagar som upphävs till följd av reformen föreslås i lagen om införande av reformen. Enligt 
förslaget ska det i speciallagarna om social- och hälsovård även i fortsättningen föreskrivas om 
organiseringsansvarets innehåll i fråga om olika uppgifter. Avsikten är att en regeringspropo-
sition som gäller ändring av speciallagar om social- och hälsovård ska lämnas till riksdagen 
senare, dock så att också dessa lagstiftningsändringar har godkänts innan reformen träder i kraft. 
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Den separata regeringspropositionen ska innehålla tekniska ändringar av speciallagarna i an-
slutning till överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovård från kommunerna till 
välfärdsområdena. 

Enligt propositionen ska välfärdsområdena ha ansvar för att se till att tjänsterna tillhandahålls 
och är tillgängliga på behörigt sätt. Tjänsterna ska tillhandahållas jämlikt i form av samordnade 
tjänstehelheter och nära kunderna med beaktande av befolkningens behov i välfärdsområdet. 
Tjänster kan sammanföras i större helheter inom välfärdsområdet när tillgången till tjänster och 
säkerställande av deras kvalitet kräver det eller när ett ändamålsenligt, kostnadsnyttoeffektivt 
och effektivt tillhandahållande av tjänsterna kräver det. Tjänster kan också sammanföras i större 
helheter på riksomfattande nivå på det sätt som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen och soci-
alvårdslagen eller på basis av det samarbetsavtal mellan välfärdsområdena som beskrivs nedan 
eller ett avtal mellan tvåspråkiga välfärdsområden. 

Kommunerna ansvarar även i fortsättningen för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och 
för miljö- och hälsoskyddet. Även välfärdsområdet och HUS-sammanslutningen ska främja väl-
färd och hälsa för invånarna i sitt område. Kommunen, välfärdsområdet och HUS-sammanslut-
ningen ska var och en ha det primära ansvaret för främjandet av välfärd och hälsa till den del 
denna uppgift anknyter till deras övriga lagstadgade uppgifter. Kommunen, välfärdsområdet 
och i fråga om Nyland HUS-sammanslutningen ska samarbeta för att främja välfärd och hälsa 
och stödja varandra med sin sakkunskap. Dessutom ska de i främjandet av hälsa och välfärd 
samarbeta med andra offentliga aktörer, privata företag och allmännyttiga sammanslutningar 
som är verksamma i området. Kommunen och välfärdsområdet ska också främja goda verksam-
hetsförutsättningar och påverkningsmöjligheter för de organisationer som utför hälso- och väl-
färdsfrämjande arbete. Välfärdsområdet ska minst årligen förhandla tillsammans med kommu-
nerna i området och i Nyland med HUS-sammanslutningen samt med andra ovannämnda aktö-
rer som arbetar för att främja välfärd och hälsa inom välfärdsområdet om målen, åtgärderna, 
samarbetet och uppföljningen i fråga om främjandet av välfärd och hälsa. 

I propositionen föreskrivs utifrån grundlagsutskottets utlåtanden om social- och hälsovårdsre-
formen under den föregående valperioden (GrUU 26/2017, 15/2018 och 65/2018) mer exakt om 
välfärdsområdenas organiseringsansvar och mera avgränsat om förvärv av tjänster och arbets-
kraft hos privata tjänsteproducenter samt om anlitandet av hyrd arbetskraft. Enligt propositionen 
ska ett välfärdsområde ha tillräcklig kompetens, funktionsförmåga och beredskap att ansvara 
för ordnandet av social- och hälsovård och välfärdsområdet ska se till att social- och hälsovårds-
tjänster finns tillgängliga enligt invånarnas behov i alla situationer. För att fullgöra sitt organi-
seringsansvar ska välfärdsområdet i sin tjänst ha sådan yrkesutbildad personal inom social- och 
hälsovården och sådan administrativ och annan personal som verksamheten förutsätter samt 
andra behövliga verksamhetsförutsättningar och tillräcklig egen tjänsteproduktion. I olika stör-
ningssituationer inom tjänsteproduktionen ska välfärdsområdet kunna trygga tjänsterna med 
hjälp av sin egen produktion, beredskapsplaner samt samarbete med andra välfärdsområden och 
tjänsteproducenter. 

Ett välfärdsområde kan på basis av ett avtal anskaffa social- och hälsovårdstjänster för en kund 
av en privat tjänsteproducent, om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna. Väl-
färdsområdet ska uppfylla sitt organiseringsansvar och sörja för att de social- och hälsovårds-
tjänster som omfattas av dess organiseringsansvar tillhandahålls jämlikt också när det skaffar 
tjänster. Hos en privat tjänsteproducent kan anskaffas alla social- och hälsovårdstjänster som 
det inte särskilt i lag förbjuds att skaffa. De tjänster som anskaffas ska till innehållet, omfatt-
ningen och kvantiteten vara sådana att välfärdsområdet i alla situationer kan fullgöra sitt orga-
niseringsansvar. Som köpta tjänster får inte anskaffas tjänster som inbegriper utövning av of-
fentlig makt om inte något annat föreskrivs särskilt i någon annan lag, socialt arbete, socialjour, 
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dygnetruntjour inom hälso- och sjukvård eller uppgifter som gäller ordnande av prehospital 
akutsjukvård. 

Privata tjänsteproducenter ska tillhandahålla tjänsterna i enlighet med de lagstadgade kraven på 
den offentliga social- och hälsovården, det avtal som de ingått med välfärdsområdet och de 
anvisningar som välfärdsområdet fastställt. Välfärdsområdet ska ansvara för bedömningen av 
behovet av tjänster och andra uppgifter som hör till organiseringsansvaret även i fråga om köpta 
tjänster. En privat tjänsteproducent kan dock ges i uppgift att som en del av den vård som ges 
kunden bedöma vårdbehovet och därmed anknutna vårdlösningar inom primärvårdstjänsterna 
samt i anslutning till dem genomförda och nära anknutna tjänster inom den specialiserade sjuk-
vården när vårdansvaret för kunden kvarstår inom primärvården och det inte krävs sjukhus- eller 
poliklinikförhållanden inom den specialiserade sjukvården. I fråga om tjänster inom den speci-
aliserade sjukvården ska bedömningen av vårdbehovet, vårdlösningarna och beslutet om att ta 
emot en kund till specialiserad sjukvård till övriga delar fattas av en läkare eller tandläkare i 
tjänsteförhållande. På basis av den bedömning av vårdbehovet som läkaren eller tandläkaren 
gjort är det dock möjligt att av en privat tjänsteproducent anskaffa olika typer av tjänster inom 
den specialiserade sjukvården. 

Välfärdsområdet får på samma villkor som gäller för köpta tjänster också köpa arbetskraft inom 
social- och hälsovården från en privat tjänsteproducent och hyra yrkesutbildad personal inom 
social- och hälsovården som hyrd arbetskraft för tjänster som det själv producerar. En arbetsta-
gare som anskaffats eller hyrts står inte i anställningsförhållande till välfärdsområdet utan till 
den privata tjänsteproducenten eller bemanningsföretaget, men ska vara direkt underställd väl-
färdsområdets arbetsledning. Köpt och inhyrd arbetskraft kan också anlitas som kompletterande 
arbetskraft vid dygnetruntjouren inom hälso- och sjukvården. Anlitande av köpt och inhyrd ar-
betskraft ska vara tillåtet tillfälligt eller vid problem med tillgången på personal inom dygnet-
runtjouren även i andra fall än i kompletterande syfte för att trygga tillgången till brådskande 
vård och dess tillgänglighet. En läkare eller tandläkare som hör till köpt eller hyrd arbetskraft 
kan göra en bedömning av vårdbehovet och fatta vårdbeslut också i fråga om en patient som 
tagits in inom dygnetruntjour och specialiserad sjukvård. I brådskande fall eller för att trygga 
tillgången till vård får en läkare eller tandläkare som hör till köpt eller hyrd arbetskraft även 
besluta om att ta emot en patient till den specialiserade sjukvården. Då ska en läkare eller tand-
läkare i tjänsteförhållande dock utan dröjsmål bedöma beslutet och vid behov besluta i ärendet 
på nytt. 

I lagen om ordnande av social- och hälsovård ska det dessutom föreskrivas om de krav och 
skyldigheter som gäller producenter av köpta tjänster, om de villkor för underleverans som gäl-
ler producenter av köpta tjänster, om tillämpningen av de allmänna förvaltningslagarna på köpta 
tjänster samt om det straffrättsliga tjänsteansvar som gäller producenter av köpta tjänster, per-
sonalen hos deras underleverantörer samt köpt och inhyrd arbetskraft. Av välfärdsområdets upp-
handlingsbeslut ska framgå hur välfärdsområdet förmår fullgöra sitt organiseringsansvar när det 
köper tjänster samt motiveringar till att villkoren för anskaffning av köpta tjänster uppfylls. Av 
upphandlingsbeslutet ska också framgå hur välfärdsområdet har förberett sig på avtalets upphö-
rande och på olika störningssituationer samt sörjt för kontinuiteten i verksamheten. 

Privata tjänsteproducenter som producerar tjänster inom och för ett välfärdsområde ska ha skyl-
dighet att utöva egenkontroll, vilket för sin del säkerställer att uppgifterna sköts lagenligt och 
att avtalen iakttas. Välfärdsområdet och den privata tjänsteproducenten ska utarbeta ett program 
för egenkontroll av de uppgifter och tjänster som de ansvarar för. Av programmet ska framgå 
hur iakttagandet av ovannämnda skyldigheter ordnas och genomförs som helhet samt hur ge-
nomförandet av social- och hälsovårdstjänsterna, säkerheten och den övriga kvaliteten samt 
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jämlikheten följs upp och hur konstaterade brister åtgärdas. Dessutom ska välfärdsområdet sörja 
för styrningen och övervakningen av privata tjänsteproducenter och deras underleverantörer. 

I införandelagen föreskrivs om ogiltighet och uppsägningsmöjligheten i fråga om avtal om 
köpta tjänster som överförs till välfärdsområdet. Ogiltigheten är bunden till de begränsningar 
av utläggning som anges i lagen om ordnande av social- och hälsovård och till sådana avtal där 
det är uppenbart att välfärdsområdet i själva verket inte sköter de uppgifter som omfattas av 
organiseringsansvaret. Uppsägning möjliggörs i fråga om sådana avtal där uppsägning av avta-
len förutsätter en helhetsbedömning av välfärdsområdena om avtalets förenlighet med lagen om 
ordnande av social- och hälsovård. Sådana avtal upphör att gälla vid utgången av 2025, men för 
att trygga tillgången till tjänster kan ett avtal som hotas av att bli uppsagt förlängas med två år. 

Även kurators- och psykologtjänsterna inom elevhälsan överförs till välfärdsområdena. I lagen 
om elev- och studerandevård, hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen ska det föreskri-
vas om välfärdsområdets allmänna skyldighet att säkerställa att dessa tjänster är lättillgängliga, 
att anordna dem i skolor och läroanstalter eller, om det inte finns lämpliga lokaler för ändamålet, 
i deras omedelbara närhet samt om välfärdsområdets och utbildningsanordnarens skyldighet att 
samarbeta. 

Välfärdsområdet ska vara registeransvarigt för de klient- och journalhandlingar inom social - 
och hälsovården som uppkommit i den verksamhet som omfattas av dess organiseringsansvar 
och för de klient- och journalhandlingar inom social- och hälsovården som överförts från kom-
munernas och samkommunernas förvaltning till välfärdsområdet i enlighet med införandelagen. 

Välfärdsområdet ska också se till att social- och hälsovården samordnas, att sådana kundgrupper 
och kunder som på bred basis behöver tjänster som samordnats identifieras, att servicekedjorna 
och tjänstehelheterna definieras och att de olika producenterna utnyttjar den information som 
finns om en kund. Dessutom ska välfärdsområdet svara för samordningen av social- och hälso-
vårdstjänsterna i samarbete med andra välfärdsområden när tjänsterna koncentreras och avtal 
om arbetsfördelningen mellan välfärdsområdena ingås och för samordningen av social- och häl-
sovårdstjänsterna med andra tjänster inom välfärdsområdet. Välfärdsområdet ska också för sin 
del samordna social- och hälsovårdstjänsterna med kommunens och statens övriga tjänster och 
främja samordningen av sina social- och hälsovårdstjänster med andra aktörers tjänster. 

För planeringen och ledningen av sin ekonomi och verksamhet ska välfärdsområdet utarbeta en 
servicestrategi för social- och hälsovården som en del av strategin för välfärdsområdet. I ser-
vicestrategin beslutar välfärdsområdet om de långsiktiga målen för den social- och hälsovård 
som omfattas av områdets organiseringsansvar. I servicestrategin ska välfärdsområdet också 
ställa upp mål för hur social- och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls med beaktande av invånar-
nas behov, de lokala förhållandena samt tillgången till tjänster och tjänsternas tillgänglighet. 

Statsrådet fastställer de nationella strategiska målen för social- och hälsovården vart fjärde år. I 
målen beaktas statsrådets finanspolitiska mål för de offentliga finanserna. Uppnåendet av de 
strategiska målen följs upp och utvärderas årligen och de ändras vid behov. I anslutning till 
social- och hälsovårdsministeriet inrättas en delegation för social- och hälsovård som statsrådet 
tillsätter för en fyraårsperiod. Delegationen har till uppgift att följa upp och utvärdera genom-
förandet av social- och hälsovården samt att stödja den riksomfattande styrningen av social- och 
hälsovården. Delegationen ska bestå av välfärdsområdena och de ministerier som styr dem. 

Social- och hälsovårdsministeriet förhandlar årligen separat med varje välfärdsområde om ge-
nomförandet av de social- och hälsovårdsuppgifter som omfattas av välfärdsområdets organise-
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ringsansvar. Motsvarande förhandlingar förs med HUS-sammanslutningen, och Nylands väl-
färdsområden och Helsingfors stad deltar också i dessa förhandlingar. För att välfärdsområdets 
verksamhet och ekonomi ska kunna granskas som en helhet deltar även finansministeriet i för-
handlingarna. Förhandlingarna samordnas också med de förhandlingar om organiseringen av 
räddningsväsendets uppgifter som inrikesministeriet årligen för med varje välfärdsområde. 

Det gemensamma informationsunderlaget för styrningen av välfärdsområdena ska bestå av upp-
gifter om välfärdsområdets befolkning, ekonomi och ordnande av social- och hälsovård. Väl-
färdsområdet ska årligen utarbeta en redogörelse för social- och hälsovården i välfärdsområdet 
och för välfärdsområdets ekonomiska läge. Valvira och regionförvaltningsverken ska utifrån de 
uppgifter som erhållits i samband med tillsynen utarbeta en utredning av lika tillgång till social- 
och hälsovård i välfärdsområdena. Institutet för hälsa och välfärd ska med hjälp av ovannämnda 
redogörelser årligen på riksnivå, för varje samarbetsområde för social- och hälsovården och för 
varje välfärdsområde utarbeta en expertbedömning av befolkningens välfärd och hälsa samt av 
social- och hälsovårdens tillstånd. Social- och hälsovårdsministeriet ska utnyttja Institutet för 
hälsa och välfärds expertbedömningar när ministeriet årligen utarbetar en riksomfattande redo-
görelse där det ingår en bedömning av hur väl kravet på jämlikhet i social- och hälsovården 
uppfyllts och om finansieringen är på en tillräcklig nivå. 

Social- och hälsovårdsministeriet kan vända sig till finansministeriet med ett initiativ om att 
inleda ett förfarande för utvärdering av ett välfärdsområde, ifall områdets förmåga att ordna 
social- och hälsovård är uppenbart äventyrad. Social- och hälsovårdsministeriet kan också 
vända sig till finansministeriet med ett initiativ om beviljande av tilläggsfinansiering till väl-
färdsområdet och om villkoren för tilläggsfinansieringen. 

De välfärdsområden inom vars område Åbo universitet, Uleåborg universitet och Tammerfors 
universitet och hälsovetenskapliga fakulteten vid Östra Finlands universitet ligger samt HUS-
sammanslutningen ska ha ett universitetssjukhus. För samordningen, utvecklingen och samar-
betet på regional nivå inom den social- och hälsovård som ordnas av välfärdsområdena föreslås 
fem samarbetsområden. Bestämmelser om de välfärdsområden som hör till varje samarbetsom-
råde utfärdas genom förordning av statsrådet så att de ovannämnda välfärdsområden som är 
huvudmän för universitetssjukhus och HUS-sammanslutningen hör till olika samarbetsområ-
den. Samarbetsområdena ska vara geografiskt enhetliga samt utgöra funktionella helheter med 
hänsyn till ordnandet av social- och hälsovården för befolkningen i området, patient- och kli-
entsäkerheten och tjänsternas tillgänglighet. I varje samarbetsområde upprättas ett samarbets-
avtal mellan välfärdsområdena för varje fullmäktigeperiod. Syftet med samarbetsavtalet är att 
säkerställa arbetsfördelningen, samarbetet och samordningen mellan de välfärdsområden som 
hör till samma samarbetsområde till den del det är nödvändigt för att trygga fullgörandet av 
välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter och kostnadsnyttoeffektiviteten inom social- och häl-
sovården. Statsrådet kan besluta om samarbetsavtal mellan välfärdsområdena och avtalets inne-
håll till den del välfärdsområdena inte kan komma överens om innehållet i samarbetsavtalet 
eller samarbetsavtalet inte innehåller överenskommelser om de frågor som avses i lagen på ett 
sätt som tryggar fullgörandet av välfärdsområdenas lagstadgade uppgifter eller en kostnads-
nyttoeffektiv social- och hälsovård inom samarbetsområdet. Fullgörandet av samarbetsavtalet 
ska följas upp och utvärderas årligen i förhandlingar mellan social- och hälsovårdsministeriet 
och välfärdsområdena i samarbetsområdet. I förhandlingarna deltar också finansministeriet och 
inrikesministeriet. 

I lagen om ordnande av social- och hälsovård ska det föreskrivas om de närmare kraven på 
innehållet i en delplan för social - och hälsovården i den investeringsplan för välfärdsområdet 
som det ska föreskrivas om i lagen om välfärdsområden samt om förfarandet för godkännande 
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av investeringsplanen. Social- och hälsovårdsministeriet ska avslå investeringsplanen för väl-
färdsområdet i dess helhet, om den står i strid med välfärdsområdets fullmakt att uppta lån. 
Social- och hälsovårdsministeriet kan dessutom låta bli att godkänna en delplan för social - och 
hälsovården, om 1) där inte har anvisats finansiering för alla investeringar som ingår i den, 2) 
den står i strid med det samarbetsavtal för välfärdsområdena som upprättats i samarbetsområdet 
för social- och hälsovården, 3) det är uppenbart att en investering med vittsyftande eller ekono-
miskt betydande verkningar som ingår i delplanen kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt 
sätt i samarbete mellan välfärdsområdena, eller 4) det är uppenbart att en investering eller över-
låtelse av egendom med vittsyftande eller ekonomiskt betydande verkningar som ingår i delpla-
nen inte främjar en kostnadsnyttoeffektiv organisering av social- och hälsovården. 

Tvåspråkiga välfärdsområden ska komma överens om ömsesidigt samarbete och arbetsfördel-
ning vid tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänster på svenska, när det är behövligt för 
att säkerställa den kompetens, den tillgång till tjänster eller den kvalitet som de svenskspråkiga 
tjänsterna förutsätter eller för att säkerställa kundernas språkliga rättigheter på grund av att upp-
gifterna är krävande eller att de aktualiseras sällan eller på grund av stora kostnader till följd av 
uppgifterna. Om tvåspråkiga välfärdsområden inte kan komma överens om sitt inbördes samar-
bete eller om avtalets innehåll inte tryggar att social- och hälsovårdstjänsterna ordnas på behö-
rigt sätt, kan statsrådet besluta om innehållet i avtalet. 

Välfärdsområdet ansvarar för utvecklingen av social- och hälsovården inom sitt område, sam-
ordnar och leder det integrerade utvecklingsarbetet inom tjänsteproduktionen samt stöder kom-
munerna inom sitt område i utvecklingsarbetet för att främja hälsa och välfärd. Västra Nylands 
välfärdsområde ska stödja utvecklingen av tjänster på svenska och Lapplands välfärdsområde 
utvecklingen av tjänster på samiska i hela landet. 

Välfärdsområdet ska bereda sig på störningar och undantagsförhållanden genom beredskaps-
planer som utarbetas på förhand samt genom andra åtgärder i samarbete med kommunerna inom 
sitt område och välfärdsområdena inom sitt samarbetsområde. HUS-sammanslutningen ska ha 
motsvarande skyldighet inom Nylands område till den del den ordnar hälso- och sjukvård. HUS-
sammanslutningen ska dessutom inom Nylands område samordna beredskapen inom HUS-sam-
manslutningen och välfärdsområdena. De välfärdsområden som är huvudmän för ett universi-
tetssjukhus och HUS-sammanslutningen ska styra beredskapsplaneringen inom social- och häl-
sovården inom sitt samarbetsområde i enlighet med riksomfattande enhetliga principer. Ett väl-
färdsområde som är huvudman för ett universitetssjukhus och HUS-sammanslutningen ska ha 
ett beredskapscentrum för social- och hälsovården. Centrumet ska skapa en lägesbild av sitt 
samarbetsområde och dela den så att en riksomfattande lägesbild kan skapas och användas av 
välfärdsområdena inom centrumets samarbetsområde. 

I lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs dessutom om den myndighetstillsyn 
över välfärdsområdet som hör till regionförvaltningsverken och Tillstånds- och tillsynsverket 
för social- och hälsovården samt på allmän nivå till social- och hälsovårdsministeriet. I lagen 
föreskrivs också om tillsynsmyndigheternas befogenheter och om vissa andra frågor. 

4.1.4 Räddningsväsendet 

Enligt propositionen ska bestämmelserna om organiseringsansvaret för räddningsväsendet ingå 
i en ny lag om ordnande av räddningsväsendet. I Nylandslagen föreskrivs det om det organise-
ringsansvar för räddningsväsendet som grundar sig på en särlösning för Nyland och om fördel-
ningen av ansvaret mellan Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. Lagen om ordnande 
av räddningsväsendet ska tillämpas på Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad till den 
del det inte föreskrivs något annat i Nylandslagen. 
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Bestämmelser om tidpunkten för överföringen av uppgifter inom räddningsväsendet och om de 
lagar som upphävs till följd av reformen föreslås i lagen om införande av reformen. Bestäm-
melser om innehållet i organiseringsansvaret för räddningsväsendet i fråga om olika uppgifter 
föreslås dessutom fortsättningsvis i räddningslagen. I den separata regeringsproposition som 
nämns i 4.1.3 kap. föreskrivs det om tekniska ändringar av räddningslagen i och med att orga-
niseringsansvaret för räddningsväsendet överförs från kommunerna till välfärdsområdena. 

Enligt propositionen ska välfärdsområdena ha ansvar för att se till att tjänsterna tillhandahålls 
och är tillgängliga på behörigt sätt. Tjänster kan samlas till större helheter om det behövs för att 
trygga tillgången på dem och deras kvalitet eller om det krävs för att tjänsterna ska genomföras 
ändamålsenligt, kostnadseffektivt och effektivt. 

Statsrådet fastställer de nationella strategiska målen för räddningsväsendet vart fjärde år. I må-
len beaktas statsrådets finanspolitiska mål för de offentliga finanserna. De strategiska målen 
följs upp årligen och ändras vid behov. I anslutning till inrikesministeriet inrättas en delegation 
för räddningsväsendet, som statsrådet tillsätter för en fyraårsperiod. Delegationen har till upp-
gift att följa upp och utvärdera räddningsväsendet samt att stödja den nationella styrningen av 
räddningsväsendet. I delegationen ingår välfärdsområdena och de styrande ministerierna. 

Inrikesministeriet och välfärdsområdena ska årligen förhandla om utförandet av de uppgifter 
inom räddningsväsendet som hör till välfärdsområdets organiseringsansvar. För att välfärdsom-
rådets verksamhet och ekonomi ska kunna granskas som en helhet deltar även finansministeriet 
i förhandlingarna. Förhandlingarna samordnas också med de förhandlingar om ordnandet av 
social- och hälsovård som social- och hälsovårdsministeriet årligen för med varje välfärdsom-
råde. 

Det gemensamma informationsunderlaget för styrningen av välfärdsområdets räddningsvä-
sende ska bestå av uppgifter om välfärdsområdets befolkning, ekonomi och ordnande av rädd-
ningsväsendet. Välfärdsområdet ska årligen utarbeta en redogörelse för hur räddningsväsendets 
tjänster genomförts och för det ekonomiska läget inom sitt område. 

Regionförvaltningsverket bereder årligen för varje välfärdsområde inom sitt område en expert-
bedömning för att bedöma om nivån på tjänsterna och finansieringen inom räddningsväsendet 
är tillräcklig. Av regionförvaltningsverkens bedömningar sammanställs en riksomfattande ex-
pertbedömning. 

Inrikesministeriet kan ta initiativ och lägga fram för finansministeriet förslag till beviljande av 
tilläggsfinansiering till ett välfärdsområde och till villkoren för tilläggsfinansieringen. 

I lagen om ordnande av räddningsväsendet ska det föreskrivas om de närmare kraven på inne-
hållet i och godkännandet av en delplan för räddningsväsendet i den investeringsplan för väl-
färdsområdet som det föreskrivs om i den föreslagna lagen om välfärdsområden. Inrikesministe-
riet kan låta bli att godkänna en delplan för räddningsväsendet, om 1) där inte har anvisats 
finansiering för alla investeringar som ingår i den, 2) det är uppenbart att en investering med 
vittsyftande eller ekonomiskt betydande verkningar som ingår i planen kan genomföras på ett 
mer kostnadseffektivt sätt i samarbete mellan välfärdsområdena, eller 3) det är uppenbart att en 
investering eller överlåtelse av egendom med vittsyftande eller ekonomiskt betydande verk-
ningar som ingår i delplanen inte främjar en kostnadsnyttoeffektiv organisering av räddnings-
väsendet. 

Välfärdsområdet ska i sin verksamhet enligt lagen om ordnande av räddningsväsendet genom 
egenkontroll säkerställa att dess uppgifter sköts lagenligt och att räddningsväsendets tjänster 
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finns att tillgå och att de är av hög kvalitet och effektiva. Välfärdsområdet ska utarbeta ett pro-
gram för egenkontroll i fråga om de tjänster inom räddningsväsendet som omfattas av dess or-
ganiseringsansvar. I programmet ska det anges hur iakttagandet av ovan avsedda skyldigheter 
ordnas och genomförs. I programmet för egenkontroll ska det anges hur tillgången till och ge-
nomförandet av räddningsväsendets tjänster, deras kvalitet och verkningsfullhet ska följas upp 
och hur de upptäckta bristerna ska åtgärdas. 

4.1.5 Statsandelssystemet för kommunal basservice och minskning av kommunernas skattein-
komster och överföring till välfärdsområdena 

En sänkning av kommunernas skatteinkomster i motsvarighet till de uppgifter som överförs till 
välfärdsområdena genomförs genom en sänkning av både kommunernas samfundsskatt och 
kommunalskatt. Kommunernas utdelning av samfundsskatten sänks enligt en preliminär upp-
skattning med 10,71 procentenheter så att den motsvarar en överföring av en tredjedel av kom-
munernas samfundsskatt till välfärdsområdenas finansiering enligt nivån 2020. Denna nya ut-
delning gäller efter reformens ikraftträdande tills vidare. Resten av kommunernas inkomster 
minskas genom att de kommunala skattesatserna sänks med en lika stor procentenhet 13,26, 
varvid kommunalskatteinkomster på 12,1 miljarder euro överförs till välfärdsområdenas finan-
siering. 

Statsandelsfinansiering som överförs till välfärdsområdena 

Från den statsandelsfinansiering som grundar sig på de kalkylerade kostnaderna för den kom-
munala basservicen överförs de kostnader som baserar sig på sjukfrekvensen till fullt belopp till 
välfärdsområdena. Från de kostnader som grundar sig på åldersstrukturen överförs 65 procent 
och från övriga kostnader 13 procent. Totalt överförs i genomsnitt 70 procent av de kalkylerade 
statsandelskostnaderna för basservicen till välfärdsområdena, vilket motsvarar sektorns andel 
av de kalkylerade kostnaderna för statsandelsåligganden 2018. Från tilläggsdelarna överförs 
dessutom ovannämnda andel på 70 procent till finansieringen av välfärdsområdena. En motsva-
rande andel överförs också från de ersättningar för förlorade skatter som föranleds av ändringar 
av beskattningsgrunderna. Totalt överförs i statsandel för kommunal basservice enligt nivån 
2020 sammanlagt 4,9 miljarder euro till välfärdsområdena och kvar i det kommunala statsan-
delssystemet blir cirka 3,0 miljarder euro och kalkylerade kostnader på cirka 8,2 miljarder euro. 
Av ersättningarna för förlorade skatter överförs cirka 1,6 miljarder euro, varefter kommunerna 
får 0,8 miljarder euro i kompensation. 

Statsandelssystemet för kommunal basservice 

Gällande lag om statsandel för kommunal basservice jämte ändringar upphävs och det stiftas en 
ny lag om statsandel för kommunal basservice. Statsandelssystemet för kommunal basservice 
ändras så att de statsandelsgrunder som används som grund för statsandelssystemet ska beskriva 
de uppgifter som blir kvar i kommunerna efter reformen och de anknytande skillnaderna i be-
hov. Ändringar görs både i de kalkylerade statsandelsgrunderna i statsandelssystemet, i bestäm-
ningsgrunderna för tilläggsdelarna och i utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkoms-
terna. För att säkerställa att finansieringsprincipen uppfylls begränsas och utjämnas de ändringar 
i kommunerna som uppstår i reformen. 

I lagens tillämpningsområde beaktas ändringen av kommunens statsandelsåligganden när an-
svaret för ordnandet av uppgifterna överförs till välfärdsområdet. I åldersstrukturen för de kal-
kylerade kostnaderna beaktas att kommunens statsandelsåligganden är inriktade på småbarns-
pedagogik och grundläggande utbildning, det vill säga åldersklasserna 0–15-åringar. Utöver de 
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ovannämnda åldersklasserna föreskrivs det i lagen endast om en enhetlig åldersklass för dem 
som fyllt 16 år. 

Kalkylerade kostnader som inte är bundna till åldersklasser följer med undantag för sjukfre-
kvens gällande lag, det vill säga i lagen föreskrivs det om personer med främmande språk som 
modersmål, om tvåspråkighet och om karaktär av skärgård, samt om koefficienterna för arbets-
löshet, befolkningstäthet och utbildningsbakgrund. Beräkningen av inslaget av främmandesprå-
kiga ska ändras så att kommunens relativa andel i förhållande till den kommun som har den 
lägsta andelen ska ersättas med antalet personer med ett främmande språk som modersmål. Sät-
tet att beräkna utbildningsbakgrunden ändras så att man vid beräkningen av utbildningsbak-
grundskoefficienten som jämförelse för den relativa andelen använder hela landets motsvarande 
andel i stället för den lägsta andelen i landet som används i det nuvarande statsandelssystemet. 

Uppgiften att främja hälsa och välfärd som kommunen fortfarande ska vara ansvarig för beaktas 
genom en tilläggsdel för främjandet av hälsa och välfärd som syftar till att sporra kommunerna 
till förebyggande åtgärder och åtgärder som ökar hälsa och välfärd. Dessutom ska det föreskri-
vas om en ny tilläggsdel för ökat invånarantal. Syftet med tilläggsdelen är att ersätta de växande 
kommunerna för de kostnader och investeringsbehov som ökningen av invånarantalet medför. 
De nya tilläggsdelarna ska finansieras inom statsandelen för kommunal basservice. Som övriga 
tilläggsdelar föreskrivs i överensstämmelse med gällande lag om bestämningsgrunderna för till-
äggsdelarna för fjärrorter, självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser samt kommuner inom 
samernas hembygdsområde. Vid beräkningen av fjärrortstalet beaktas vägnätet i stället för få-
gelvägen som i de nuvarande beräkningarna. 

I gällande statsandelssystem ingår flera övergångsutjämningar från tidigare finansiella reformer 
som tas bort för att systemet ska bli enklare. På motsvarande sätt slopas även tilläggen till och 
avdragen från de statsandelar som grundar sig på utgifterna för arbetsmarknadsstödet, och den 
nettostatsandel som överförs från dem fogas till tilläggsdelarna. 

I utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna beaktas även fastighetsskatten med 
en andel om 50 procent med undantag för andra kraftverk förutom kärnkraftverk. I fråga om 
kärnkraftverk och slutförvaringsanläggningar för använt kärnbränsle används vid beräkningen 
den genomsnittliga fastighetsskatteprocentsats som räknas ut utifrån kommunernas allmänna 
fastighetsskatteprocentsatser som avses i 11 § i fastighetsskattelagen (654/1992). Dessutom 
ändras sättet att räkna ut utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna jämfört med 
gällande lag. Som utjämningsavdragsprocent föreskrivs fasta 10 procent av det eurobelopp per 
invånare som överstiger utjämningsgränsen och i utjämningstillägg får kommunen 90 procent 
av skillnaden mellan utjämningsgränsen och kommunens kalkylerade skatteinkomst per invå-
nare. 

De ändringar som föranleds av överföringen av ansvaret för ordnandet av uppgifter begränsas 
med en permanent bestämningsfaktor som tas in i statsandelssystemet. Med bestämningsfaktorn 
utjämnas obalansen mellan de inkomster och kostnader som överförs från kommunerna till väl-
färdsområdena samt den inverkan ändringarna i kommunernas skatteinkomster har på den ut-
jämning av statsandelen som baserar sig på skatteinkomsterna. Det föreslås att ovannämnda 
ändring begränsas till 60 procent av skillnaden mellan inkomster och utgifter, vilket innebär att 
kommunerna har en självrisk på 40 procent för ändringen. Begränsningen av förändringarna 
gäller både ökning och minskning av statsandelen. 

Eftersom de totala verkningarna av reformen kommer att vara omfattande i kommunerna, kom-
pletteras de ovan beskrivna ändringarna i finansieringssystemet med en utjämning av ändringen 
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i statsandelssystemet. Genom utjämningen av ändringen i systemet säkerställs det att den eko-
nomiska situationen före reformen, det vill säga balansen i kommunerna 2022, behålls oföränd-
rad i varje kommun under det år då reformen träder i kraft. Dessutom ska de konsekvenser i 
euro per invånare som ändringen leder till begränsas under åren efter ikraftträdandet. Ändringen 
kan utgöra högst +/- 60 euro per invånare under fem år. 

I ikraftträdandebestämmelserna föreskrivs om en justering av kalkylerna med anknytning till 
reformens ikraftträdande. De kalkyler som gjorts för att räkna ut statsandelarna för 2023 justeras 
enligt medelvärdet av de slutliga kostnadsuppgifter enligt kommun som Statskontoret gjort upp 
för åren 2021 och 2022 och inkomstuppgifterna för 2022. 

4.1.6 Övergripande styrning av välfärdsområdenas ekonomi 

Planen för de offentliga finanserna är ett centralt instrument i styrningen av de offentliga finan-
serna. Med beaktande av de uppgifter som anvisats välfärdsområdena och verksamhetens om-
fattning finns det behov av att granska välfärdsområdenas ekonomi, uppgifter och statens åtgär-
der inom välfärdsområdenas ekonomi som en egen helhet i planen för de offentliga finanserna. 
Det är också motiverat att för välfärdsområdenas ekonomi ställa upp egna mål för det struktu-
rella saldot. I lagen om välfärdsområden finns det bestämmelser om behandlingen av välfärds-
områdenas ekonomi i planen för de offentliga finanserna. 

De uppgifter som anvisats välfärdsområdena genom lag och den finansieringsnivå som ska an-
visas för uppgifterna ska samordnas med läget inom den offentliga ekonomin med beaktande 
även av hållbarheten i den offentliga ekonomin på längre sikt. I praktiken görs denna samord-
ning i den första planen för de offentliga finanserna under valperioden där statsrådet ställer upp 
målen för det strukturella saldot och föreslår specificerade åtgärder för att målen ska uppnås. 
Planen för de offentliga finanserna ses över varje år, och då bedöms åtgärdernas tillräcklighet i 
förhållande till de mål som ställts med beaktande av den makroekonomiska utvecklingen. Sam-
tidigt ska det utvärderas hur finansieringsprincipen tillämpas såväl i hela landet som i de en-
skilda välfärdsområdena. Statlig finansiering till välfärdsområdena utgör merparten av välfärds-
områdenas finansiering, vilket innebär att staten har ett stort ansvar för att finansieringsprinci-
pen tillämpas i välfärdsområdena. 

Enligt lagen om välfärdsområden ska planen för de offentliga finanserna styra ministerierna när 
de bereder lagstiftning och styrning som gäller välfärdsområdena. En särskild översyn av väl-
färdsområdenas ekonomi i likhet med programmet för kommunernas ekonomi behövs inte nöd-
vändigtvis, utan en övergripande styrning av välfärdsområdena och en samordning med den 
övergripande styrningen av de offentliga finanserna integreras i planen för de offentliga finan-
serna på det sätt som beskrivs ovan. 

4.1.7 Finansiering av välfärdsområdena 

Statlig finansiering till välfärdsområdena 

Välfärdsområdenas uppgiftsområde bildar i fråga om ekonomi och verksamhet en mycket be-
tydande helhet. Syftet med statens finansiering är att säkerställa att alla välfärdsområden trots 
skillnader i förhållanden och servicebehov bland invånarna i välfärdsområdet ska ha förutsätt-
ningar att genomföra sina lagstadgade uppgifter. Välfärdsområdenas finansiering bygger på en 
heltäckande statlig finansiering, och utöver den ska välfärdsområdenas främst få en andel som 
består av kundavgifter som tas ut för social- och hälsovårdstjänster och av försäljningsintäkter 
samt av räddningsväsendets avgifts- och försäljningsintäkter. Avsikten är att bestämmelser om 
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principer och närmare bestämningsgrunder för den statliga finansieringen till välfärdsområdena 
ska utfärdas genom en separat lag om välfärdsområdenas finansiering (lagen om välfärdsområ-
denas finansiering). 

Statlig finansiering är en allmän inkomstpost för välfärdsområdet och därmed är det välfärds-
området som fattar beslut om användningen och fördelningen av finansieringen inom ramen för 
sin självstyrelse och behörighet. 

I välfärdsområdenas kostnader inräknas också avskrivningar, och i finansieringen till välfärds-
områdena beaktas således på motsvarande sätt investeringar. Genom den statliga allmänna 
finansieringen finansierar välfärdsområdena ersättande investeringar. Dessutom ska det i lagen 
om välfärdsområden föreskrivas om välfärdsområdets fullmakt att uppta lån. Ett välfärdsom-
råde kan med stöd av en fullmakt som statsrådet fastställer för varje räkenskapsperiod lyfta lån 
som välfärdsområdet får använda för nyinvesteringar och utvidgningsinvesteringar. 

Välfärdsområdena ska ha rätt att ta ut kundavgifter för social- och hälsovårdstjänster och rädd-
ningsväsendets tjänster enligt speciallagstiftningen om dem och att besluta om hur avgiftsin-
komsterna ska användas. Kundavgifternas andel inverkar inte direkt på fastställandet av den 
statliga finansieringen, men den beaktas som minskning när de riksomfattande driftskostna-
derna inom social- och hälsovården och räddningsväsendet ses över. 

Bestämningsfaktorer för välfärdsområdenas finansiering 

Utgångspunkten för beredningen av finansieringsmodellen och bestämningsgrunderna för de 
kalkylerade kostnader som används som underlag för välfärdsområdenas finansiering har varit 
en enkel modell som så bra som möjligt täcker de centrala grunderna för välfärdsområdenas 
verksamhetskostnader på olika håll i landet. Man har beaktat de faktorer som huvudsakligen 
bygger på forskningsmaterial och som har en klart påvisad betydelse för välfärdsområdets in-
vånares behov av social- och hälsovårdstjänster och för kostnaderna för dem samt några faktorer 
som rör de regionala särdragen. Utgångspunkten är att den finansieringsmodell som valts kan 
säkerställa att det allmänna tryggar de grundläggande fri- och rättigheterna genom att finansie-
ringen inriktas rätt på olika håll i landet. De faktorer som gäller servicebehov grundar sig på en 
undersökning av Institutet för hälsa och välfärd (THL) som publicerades i april 2020. 

Tilldelningen av statlig finansiering till välfärdsområdena ska i huvudsak bygga på bestäm-
ningsgrunderna för servicebehovet inom social- och hälsovården och för omgivningsfaktorer. 
Därtill ska en del av den statliga finansieringen betalas som finansiering i euro per invånare, 
och en del basera sig på välfärdsområdenas verksamhet för främjande av välfärd och hälsa inom 
sitt område. Bestämmelser om viktningen vid fördelningen av finansieringen utfärdas enligt 
situationen året före det år då reformen träder i kraft. Enligt förslaget ska sammanlagt 14,613 
procent av den totala finansieringen fördelas invånarbaserat och 79,572 procent enligt service-
behovet inom social- och hälsovården. På grundval av de övriga bestämningsfaktorerna fördelas 
5,815 procent av finansieringen (se tabellen). 

Bestämningsfaktorer Andel av finansie-
ringen av social- och 
hälsovårdstjänsterna 

Andel av finan-
sieringen av rädd-
ningsväsendet 

Andel av välfärds-
områdenas samman-
lagda finansiering 

Invånarbaserad andel 13,424 % 65,000 % 14,613 % 
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Behovsfaktorer inom 
social- och hälsovården, 
varav 

hälso- och sjuk-
vård 

äldreomsorg 

socialvård 

81,450 % 

 

48,185 

16,122 

17,153  

79,572 % 

 

47,074 

15,740 

16,758 

Främjande av hälsa och 
välfärd 1,000 %  0,977 % 

Befolkningstäthet 1,500 % 5,000 % 1,581 % 

Personer med ett främ-
mande språk som mo-
dersmål 2,000 %  1,954 % 

Tvåspråkighet 0,500 %  0,488 % 

Karaktär av skärgård 0,113 %  0,110 % 

Samiskspråkighet 0,013 %  0,013 % 

Riskfaktorer inom rädd-
ningsväsendet  30,000 % 0,692 % 

 

När endast finansieringen av social- och hälsovården granskas är behovs- och omgivningsfak-
torernas andel av finansieringen totalt 85,576 procent, den andel av finansieringen som betalas 
per invånare 13,424 procent och den andel som betalas på basis av främjande av välfärd och 
hälsa 1 procent. 

Merparten (81,450 %) av finansieringen av social- och hälsovården ska inriktas på grundval av 
antalet invånare enligt åldersgrupp och servicebehoven i välfärdsområdena. De nio åldersgrup-
perna och största delen av de faktorer som beskriver servicebehovet inom social- och hälsovår-
den ska motsvara grunderna i gällande lag om statsandel för kommunal basservice. Avsikten är 
att den finansieringsandel i euro som bestäms allmänt per invånare för välfärdsområdena ska 
täcka en del av kostnaderna för uppgifter inom social- och hälsovården. I denna form finns det 
ingen motsvarighet till bestämningsgrunden för finansiering i det nuvarande statsandelssyste-
met för kommunerna. 

Som omgivningsfaktorer beaktas fortfarande befolkningstäthet, främmande språk som moders-
mål och tvåspråkighet, vilka motsvarar de nuvarande grunderna enligt kommunernas statsan-
delssystem. Dessutom ska främjande av välfärd och hälsa, karaktär av skärgård och samisksprå-
kighet beaktas som andra faktorer. Befolkningstätheten utgör en andel på 1,5 procent, personer 
med ett främmande språk som modersmål 2 procent, tvåspråkighet 0,5 procent, samiskspråkig-
het 0,013 procent och karaktär av skärgård 0,113 procent av den totala finansieringen. 
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Jämfört med det nuvarande statsandelssystemet för kommuner tas som ny bestämningsgrund i 
bruk en koefficient för främjande av välfärd och hälsa i välfärdsområdena. Koefficienten be-
skriver välfärdsområdets insatser för främjandet av invånarnas hälsa och välfärd. Koefficienten 
bildas utifrån resultatindikatorerna och de indikatorer som återger välfärdsområdets åtgärder för 
främjande av hälsa och välfärd. De indikatorer som används hänger samman med förebyggande 
av de största folksjukdomarna, minskning av olycksfall samt förebyggande av marginalisering 
och utslagning från arbetslivet och främjande av social välfärd. Det föreslås åtta indikatorer som 
beskriver verksamheten och de ges vid beräkningen av koefficienten en viktning på 50 procent. 
Antalet resultatindikatorer är fem och de ges likaså en viktning på 50 procent. För att minimera 
eventuella snedvridningar är det motiverat att indikatorerna för verksamheten och resultatindi-
katorerna har samma viktning i det inledande skedet. På detta sätt försöker man minimera att en 
enskild indikator får alltför stor betydelse. 

Kostnaderna för räddningsväsendets uppgifter ska finansieras enligt antalet invånare, befolk-
ningstätheten och riskfaktorerna inom räddningsväsendet. 

Justering av finansieringsnivån för välfärdsområdena 

Ett grundlagsenligt specialvillkor för finansieringsmodellen för välfärdsområdena kan anses 
vara att staten ska se till att finansiering av tillräckliga tjänster inom social- och hälsovården och 
räddningsväsendet tryggas. Finansieringsmodellen ska samtidigt innehålla sådana incitament 
för hantering av kostnadsökningen som är förenliga med detta mål. På detta sätt tryggas den 
offentliga ekonomins hållbarhet. 

Som grund för den statliga finansieringen av välfärdsområdena används de driftskostnader som 
föranleds av välfärdsområdenas uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet 
samt de planenliga avskrivningarna, från vilka det årligen dras av de kund- och användaravgifter 
som välfärdsområdena tar ut, områdenas försäljningsinkomster samt statsunderstöd. Som drifts-
kostnader betraktas inte den mervärdesskatt som ingår i anskaffningar. 

Nivån på den statliga finansieringen för varje finansår baserar sig på välfärdsområdenas kalky-
lerade kostnader föregående år. Det föreslås att nivån på välfärdsområdenas finansiering ses 
över årligen på riksnivå. Justeringen ska så noggrant som möjligt motsvara utvecklingen av de 
faktorer som påverkar finansieringsbehovet, men samtidigt ska den beakta det incitament för 
utveckling och förnyelse av verksamheten och tjänsterna som kvarstår hos välfärdsområdena. 
Nivån på finansieringen ska också kunna förutses på förhand av välfärdsområdena, vilket stöder 
det autonoma beslutsfattandet och möjliggör planmässig verksamhet. 

En förändring i omfattningen eller arten av de uppgifter som välfärdsområdena ansvarar för att 
ordna beaktas vid justeringen av den statliga finansieringen, om den följer av en lag eller för-
ordning, av sådana föreskrifter från en statlig myndighet som grundar sig på lag eller förordning 
eller av statsbudgeten. Dessutom ska hänsyn tas till förändringar i den kalkylerade kostnadsni-
vån, vilka ska fastställas enligt ett nytt prisindex för välfärdsområdena. Ökningen av servicebe-
hovet inom social- och hälsovården beaktas på förhand i enlighet med den ändring som den 
långsiktiga prognosmodellen för utvecklingen av socialutgifterna (socialutgiftsmodellen) visar, 
så att 80 procent av den ökning av servicebehovet som socialutgiftsmodellen visar beaktas. För 
att trygga finansieringen av välfärdsområdena i initialskedet ska begränsningen inte gälla det år 
då reformen träder i kraft och det därpå följande året. Justeringen av nivån på finansieringen av 
räddningsväsendet avviker delvis från justeringen av finansieringen av social- och hälsovårds-
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tjänsterna, eftersom det inom räddningsväsendet inte finns ett likadant tryck av ett ökande ser-
vicebehov som i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna. I finansieringen av räddningsväsen-
det beaktas således endast förändringen i kostnadsnivån samt eventuella ändringar i uppgifterna. 

Förändringen i kostnadsnivån beaktas i finansieringen för budgetåret med hjälp av ett index som 
beskriver höjningen av kostnadsnivån och som tillämpas på finansieringen av välfärdsområdena 
(välfärdsområdenas prisindex). Välfärdsområdenas prisindex ska på samma sätt som det prisin-
dex för basservice som för närvarande används i kommunernas statsandelar bildas som ett viktat 
medeltal av de index som beskriver kostnadsutvecklingen i välfärdsområdena. 

Välfärdsområdenas prisindex ska bestå av följande delfaktorer: 

Delfaktor:    Viktningsvärde: 

- allmänt förtjänstnivåindex  60 % 

- konsumentprisindex   30 % 

- arbetsgivares socialskyddsavgifter  10 % 

Om man i välfärdsområdenas index till exempel i stället för det allmänna förtjänstnivåindexet 
använder områdenas förtjänstnivåindex, har välfärdsområdena inga incitament att bromsa ut-
vecklingen av förtjänstnivån, eftersom staten finansierar löneförhöjningen fullt ut. 

Enligt Institutet för hälsa och välfärds socialutgiftsmodell kommer det årliga kalkylerade beho-
vet av social- och hälsovårdstjänster med utgångspunkt i nuläget att öka med cirka 1 procent 
under de följande tio åren. Socialutgiftsmodellen innehåller inga antaganden om produktivitets-
ökning, det vill säga det är fråga om hur förändringen i befolkningsstrukturen påverkar service-
behovet genom nuvarande strukturer och servicenivå. Den uppskattade årliga ökningen av ser-
vicebehovet höjs med 0,2 procentenheter under reformens övergångsperiod 2023–2029. 

Den kalkylerade bedömningen av det ökade servicebehovet bör inte i förväg beaktas fullt ut, så 
att välfärdsområdena ska ha incitament att utveckla sina verksamhetssätt och förnya servicen. 
Med tanke på målet att hantera kostnadsökningen används i finansieringsmodellen som föränd-
ringsprocent som beaktar servicebehovet 80 procent av den tillväxtprocent som uppskattats en-
ligt socialutgiftsmodellen. Begränsningen ska dock inte tillämpas det år då den träder i kraft och 
det därpå följande året. I finansieringslagen föreskrivs det att den procentsats som ska tillämpas 
blir justerad minst vart fjärde år med beaktande av de senaste uppdateringarna enligt socialut-
giftsmodellen. Den föreslagna höjningen med 0,2 procentenheter per år åren 2023–2029 ska 
beaktas i den ökning av servicebehovet som beaktas till 80 procent. 

På riksnivå justeras nivån på finansieringen till välfärdsområdena i efterhand genom en årlig 
justering av kostnadsnivån. Med justering av kostnadsnivån avses justering av den kalkylerade 
finansieringen så att den motsvarar de faktiska kostnaderna. Eftersom justeringen av kostnads-
nivån i sista hand säkerställer att finansieringen motsvarar de faktiska kostnaderna, har träffsä-
kerheten hos bedömningarna av vilka effekter det landskapsindex som används och förändring-
arna i uppgifternas art och omfattning får inte så stor betydelse. 

Samma mekanism används för närvarande i statsandelssystemet för kommunal basservice. 
Skillnaden är dock att i det talas det om en justering av kostnadsfördelningen, eftersom staten 
endast delvis deltar i finansieringen av basservicen, det vill säga enligt den årliga statsandels-
procenten (cirka 25 procent på 2020 års nivå). 
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Det föreslås att kostnadsnivån justeras till fullt belopp. Då motsvarar den kalkylerade finansie-
ringen och de faktiska kostnaderna varandra årligen. 

Justeringen av kostnadsnivån görs med en fördröjning på ett år efter det att boksluten har fär-
digställts. Till exempel justeringen av 2023 ska beaktas i finansieringen för 2025. Regerings-
partierna förbinder sig att vid riksdagsbehandlingen foga ett uttalande av riksdagen om att det 
följs upp att mekanismen för efterhandsjustering av finansieringen fungerar och att om ett en-
skilt eller enskilda landskaps svagare ekonomi än vad de andra har upprepade gånger leder till 
att hela landets finansiering justeras genom efterhandsfinansiering, ska mekanismen ses över. 

Tilläggsfinansiering till välfärdsområdena 

Om nivån på finansieringen till välfärdsområdet på ovannämnda grunder inte tryggar tillräck-
liga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster enligt 19 § 3 mom. i grundlagen eller räddnings-
väsendets tjänster i anslutning till tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna i 
välfärdsområdet, har välfärdsområdet rätt att få tilläggsfinansiering av staten. Tilläggsfinansie-
ringen finansieras av staten. Tilläggsfinansiering kan beviljas under budgetåret på ansökan av 
välfärdsområdet eller på initiativ av finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet eller 
inrikesministeriet. I ett beslut om tilläggsfinansiering kan det i fråga om effektivitet tas in villkor 
som gäller tjänsternas verkningsfullhet, kvalitet, mängd eller ordnande. 

Den tilläggsfinansiering som välfärdsområdena får beaktas inte separat i hela landets finansie-
ringsnivå, men i den föreslagna finansieringsmodellen beaktas den som en del av de faktiska 
kostnaderna vid justeringen av finansieringen i efterhand. 

Att upprepade gånger få tilläggsfinansiering är vid sidan av andra ekonomiska nyckeltal ett 
kriterium för inledande av ett sådant utvärderingsförfarande i ett välfärdsområde som avses i 
lagen om välfärdsområden. Då ska en utvärderingsgrupp bedöma välfärdsområdets möjligheter 
och tillgängliga medel att trygga finansieringen av tillräckliga tjänster inom social- och hälso-
vården och räddningsväsendet. Dessutom kan ett utvärderingsförfarande inledas på basis av de 
kriterier som hänger samman med förutsättningarna för att ordna tjänster. 

Beslutet om tilläggsfinansiering bereds i en beredningsgrupp som inrättats av finansministeriet 
och till vilken finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet samt 
det berörda välfärdsområdet utser sina företrädare. Beredningsgruppen har till uppgift att be-
döma förutsättningarna för tilläggsfinansiering, beloppet av den tilläggsfinansiering som behövs 
samt de tilläggsfinansieringsvillkor som välfärdsområdet ska uppfylla. 

Beslutet om tilläggsfinansiering fattas av statsrådet på framställning av finansministeriet. 

Bedömning av finansieringens tillräcklighet samt förvaltning av finansieringen 

Bedömningen av om välfärdsområdets finansiering är tillräcklig och hur väl kriterierna enligt 
lagen om välfärdsområdenas finansiering fungerar är i väsentlig grad förknippad med välfärds-
områdenas årliga styrnings- och utvärderingsprocess, med hjälp av vilken man på ett förutse-
ende sätt identifierar förändringar i förhållandena, både lokala och riksomfattande. God progno-
stisering ger också möjlighet att utveckla tjänster och tillvägagångssätt så att den ekonomiska 
jämvikten bevaras. 

I planen för de offentliga finanserna balanseras välfärdsområdenas finansiering och välfärds-
områdenas uppgifter på det sätt som finansieringsprincipen förutsätter. Vid bedömningen av hur 
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tillgången på tjänster med anknytning till styrningen av välfärdsområdena ska tryggas beaktar 
man utvecklingen och riskerna med tanke på tillgången på tjänster samt välfärdsområdenas möj-
ligheter att genomföra förändringar i ekonomin och sin verksamhet. 

Bestämmelser om förvaltning, beviljande och utbetalning av statlig finansiering, särskilda be-
stämmelser med anknytning till finansieringen samt bestämmelser om ändringssökande ska ingå 
i lagen om välfärdsområdenas finansiering. Innehållet i dessa bestämmelser motsvarar till stor 
del förfarandena i det nuvarande statsandelssystemet för kommunernas basservice. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser som gäller statlig finansiering 

Lagen om välfärdsområdenas finansiering ska träda i kraft vid ingången av 2023, liksom i hu-
vudsak även andra nya författningar med anknytning till reformen. Vid införandet av en ny typ 
av statlig finansiering för välfärdsområdena tillämpas övergångsbestämmelser. 

Den riksomfattande nivån på den statliga finansieringen av välfärdsområdena 2023 ska grunda 
sig på det sammanlagda beloppet av de kostnader för social- och hälsovårdens och räddnings-
väsendets lagstadgade uppgifter som överförs från kommunerna till välfärdsområdena och som 
beräknas utifrån budgetuppgifterna för 2022. Den finansieringsnivå som erhålls på detta sätt 
höjs i enlighet med lagen om välfärdsområdenas finansiering för finansåret 2023 utifrån kost-
nadsökningen, det ökade servicebehovet och eventuella nya uppgifter för välfärdsområdena. 

Uppgifterna om kostnader för de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet 
som överförs från kommunerna ska justeras 2023 utifrån kommunernas bokslutsuppgifter för 
2022. En eventuell skillnad mellan de kostnader som grundar sig på budgetuppgifterna och bok-
slutsuppgifterna ska beaktas genom justering av välfärdsområdenas kalkylerade kostnader för 
2023. 

Bestämningsgrunderna enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering och kostnadsunderlaget 
för den statliga finansieringen avviker till innehållet i många avseenden från det nuvarande stat-
sandelssystemet för kommunal basservice. Avsikten är att i lagen föreskriva om övergångspe-
rioden 2023–2029, inom vilken välfärdsområdena ska anpassa sin verksamhet från den kost-
nadsbaserade finansieringen enligt det nuvarande systemet till den kalkylerade finansieringen 
enligt det nya systemet. För att möjliggöra en kontrollerad anpassning av verksamheten under 
välfärdsområdenas första verksamhetsår kommer ändringarna jämfört med nuläget att vara 
måttfullare än vid utgången av övergångsperioden. 

Det föreslås att den kalkylerade finansieringsmodellen tas i bruk genast det år då reformen träder 
i kraft, varvid justeringar i hela landets finansieringsnivå görs i enlighet med finansieringslagen 
och även välfärdsområdesvisa förändringar i bestämningsfaktorerna genast beaktas. Under 
ikraftträdandeåret utjämnas skillnaden mellan de välfärdsområdesvisa kostnader som överförs 
och den kalkylerade finansieringen dock fullt ut mellan välfärdsområdena genom en över-
gångsutjämning. 

Den årliga förändringen i finansieringen jämfört med nuläget är under övergångsperioden högst 

1) år: 0 euro/inv. 

2) år: +/- 10 euro/inv. 

3) år: +/- 30 euro/inv. 
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4) år: +/- 60 euro/inv. 

5) år: +90/ -75 euro/inv. 

6) år: +150/ -90 euro/inv. 

7) år: +200/ -100 euro/inv. 

Den skillnad som överstiger den maximala förändringen utjämnas tills vidare genom en perma-
nent övergångsutjämning. Senast 2027 eller tidigare i samband med välfärdsområdenas eventu-
ella beskattningsrätt ska bestämmelserna om övergångsutjämning utvärderas. 

4.1.8 Inkomstbeskattningen  

Beskattningen av förvärvsinkomster 

I samband med reformen överförs finansieringsansvaret för social- och hälsovården samt rädd-
ningsväsendet från kommunerna till staten. Därför måste statens inkomster ökas och kommu-
nernas på motsvarande sätt minskas i motsvarighet till det finansieringsansvar som överförs. 
Sammantaget uppskattas att 19,9 miljarder euro i finansieringsansvar för social- och hälsovårds-
uppgifter och uppgifter inom räddningsväsendet överförs från kommunerna till staten. Upp-
skattningen är gjord enligt 2020 års nivå och kommer att preciseras 2022 innan reformen träder 
i kraft. Det föreslås att uppskattningsvis 6,5 miljarder euro i statsandelar för social- och hälso-
vård tas från kommunerna, och därmed skulle 12,9 miljarder euro överföras via beskattningen. 
Statens skatteinkomster ska ökas med ett belopp som motsvarar cirka 68 procent av finansie-
ringen av hela social- och hälsovården och räddningsväsendet. Enligt regeringsprogrammet får 
förändringarna i skattestrukturen inte medföra åtstramningar i beskattningen då de träder i kraft. 

Ökning av statens skatteinkomster 

Det föreslås att statens skatteinkomster ökas genom en skärpning av statens förvärvsinkomst-
beskattning. Kommunernas skatteinkomster kan minskas framför allt genom en sänkning av 
kommunalskattens belopp, eftersom fastighetsskattens avkastning och kommunernas sam-
fundsskatteandel inte räcker till för att täcka det belopp som överförs från kommunerna i form 
av skatteinkomster. Fastighetsskatten anses också vara väl lämpad som finansieringskälla för 
kommunerna, och därför är det inte befogat att överföra fastighetsskatt från kommunerna till 
staten. Dessutom har det också ansetts att det finns grunder för ett partiellt bevarande av kom-
munernas samfundsskatteandel som incitament för kommunernas närings- och sysselsättnings-
politik. Eftersom minskningen av kommunernas skatteinkomster i huvudsak föreslås bli genom-
förd genom en sänkning av kommunalskatten på förvärvsinkomster och för att finansieringsre-
formen ska leda till så få förändringar för de skattskyldiga som möjligt, föreslås det att statens 
skatteinkomster höjs genom en skärpning av statens förvärvsinkomstbeskattning. Statens för-
värvsinkomstbeskattning kan på varje inkomstnivå i princip skärpas i samma mån som kommu-
nalbeskattningen lindras, vilket innebär att beskattningsnivån för de skattskyldiga i princip inte 
skulle förändras under det år då reformen träder i kraft. Om statens skatteinkomster ökas till 
exempel genom en skärpning av den indirekta beskattningen, skulle reformens konsekvenser 
för det totala skattebelopp som den enskilde skattebetalaren betalar variera bland annat beroende 
på konsumtionsvanor. 

Ändringar som föreslås i grunderna för beskattningen av förvärvsinkomster 
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Det föreslås att ökningen av statens skatteinkomster och minskningen av kommunernas skatte-
inkomster genomförs inom det nuvarande skattesystemet genom ändring av statens inkomst-
skatteskala samt av flera olika parametrar för avdrag i beskattningen av förvärvsinkomster. 
Dessutom slås skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen samman så att de avdrag 
som görs från inkomsterna ska beviljas på samma grunder och till samma belopp vid både stats-
beskattningen och kommunalbeskattningen. Samtliga kommuners kommunalskattesatser sänks 
med 13,26 procentenheter. Skattesystemets struktur förblir oförändrad till övriga delar. Bestäm-
melser om sänkningen av de kommunala skattesatserna utfärdas i lagen om införande av refor-
men och behandlas i slutet av detta kapitel och i specialmotiveringen till kapitlet om beskattning 
i införandelagen. 

Statens inkomstskatteskala ska ändras så att den omfattar fem nivåer och den första nivån börjar 
från noll euro. Dessutom skärps skalans marginalskatteprocent så att marginalskatteprocenten 
vid skalans lägsta nivå i procentenheter motsvarar det belopp med vilket procentsatserna för 
kommunalskatt sänks och de övriga nivåernas skattesatser för marginalskatt höjs på motsva-
rande sätt. Den nuvarande skatten på åtta euro vid den första undre gränsen slopas. 

Sammanslagningen av skattebaserna vid stats- och kommunalbeskattningen genomförs så att 
grundavdraget vid kommunalbeskattningen, förvärvsinkomstavdraget vid kommunalbeskatt-
ningen och studiepenningsavdraget vid kommunalbeskattningen i fortsättningen beviljas på 
samma grunder också vid statsbeskattningen. Namnen på avdragen ändras till grundavdrag, för-
värvsinkomstavdrag och studiepenningsavdrag. Det så kallade cross-tradeavdraget i fråga om 
sjöarbetsinkomstavdraget ska i fortsättningen beviljas också vid statsbeskattningen. Pensions-
inkomstavdragen vid stats- och kommunalbeskattningen slås samman så att det pensionsin-
komstavdrag som grundar sig på pensionsinkomstavdragets struktur vid kommunalbeskatt-
ningen beviljas på samma grunder och till samma belopp vid stats- och kommunalbeskatt-
ningen. Sammanslagningen av skattebaserna inverkar endast på de avdrag som görs från in-
komsterna. Arbetsinkomstavdraget görs från skatten och det beviljas liksom för närvarande i 
första hand från inkomstskatt som betalas till staten. Parametrarna för avdraget ändras dock. 

De ändringar som nu föreslås i skattegrunderna för förvärvsinkomsterna har beräknats utifrån 
underlaget för 2017 höjt till 2020 års nivå, och avsikten är att de ska träda i kraft vid ingången 
av 2023. Eftersom skattebasen för 2023 och prognoserna för det skatteinkomstbelopp som ska 
överföras från kommunerna till staten kommer att uppdateras och skattegrunderna sannolikt 
kommer att ändras innan lagarna träder i kraft, kommer man under 2022 att lämna en ny propo-
sition med förslag till ändringar i de nu föreslagna skattegrunderna för förvärvsinkomsterna. 
Avsikten är att de ändringar i beskattningen av de skattskyldiga som reformen medför det år då 
reformen träder i kraft ska vara så neutrala som möjligt och att ändringarna i skattestrukturen 
inte leder till en skärpning av beskattningen när de träder i kraft. 

Även vid beredningen av vårdreformen (RP 15/2017 rd) under den föregående valperioden fö-
reslogs det att statens skatteinkomster ska ökas genom ändring av beskattningsgrunderna för det 
nuvarande skattesystemet. Den mest betydande förändringen jämfört med den föregående be-
redningen är sammanslagningen av skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen. Detta 
förenklar skattesystemet och lindrar ändringarnas konsekvenser för de skattskyldiga. Ändringar 
i skattesatsen för de skattskyldiga kommer fortfarande att förekomma på vissa inkomstnivåer, 
men de bedöms med tanke på helheten vara sådana att de inte hindrar genomförandet av änd-
ringen. Skillnaderna i konsekvenser för de skattskyldiga i kommunerna med den högsta och den 
lägsta kommunalskattesatsen skulle vara små. Förslagets konsekvenser för de skattskyldiga be-
handlas mera ingående i avsnittet om propositionens konsekvenser. 
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Kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna samt inkomstskattesatsen för delvis skatt-

skyldiga samfund 

Överföringen av uppgifter från kommunerna till välfärdsområdena finansieras huvudsakligen 
genom att statsandelarna minskas och kommunalskatteintäkterna överförs till staten. Att enbart 
sänka kommunalskatteintäkterna och statsandelarna skulle leda till att samfundsskatteintäkter-
nas relativa andel av kommunernas finansiering ökar betydligt jämfört med nuläget. Samfunds-
skatten lämpar sig inte heller på grund av sin konjunkturkänslighet väl som finansieringskälla 
för kommunernas uppgifter. Av dessa orsaker föreslås det att kommunernas andel av intäkterna 
av samfundsskatten minskas. 

Det föreslås att kommunernas samfundsskatteandel minskas med en tredjedel och att statens 
andel ökas i motsvarande grad. Kommunernas permanenta utdelning av samfundsskatten i en-
lighet med 12 § i lagen om skatteredovisning minskar med 10,43 procentenheter, det vill säga 
till 20,87 procent, och statens permanenta utdelning ökar till 79,13 procent. Kommunernas ut-
delning av samfundsskatten skatteåren 2023–2027 enligt 12 f § i lagen om skatteredovisning 
minskar med en tredjedel. 

Inkomstskattesatsen för delvis skattefria samfund enligt 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen 
motsvarar kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna. Eftersom kommunernas andel av 
intäkterna från samfundsskatten minskar med en tredjedel, föreslås det också att den permanenta 
inkomstskattesats som föreskrivs i 124 § 3 mom. i inkomstskattelagen sänks i motsvarande grad. 
Då sjunker inkomstskattesatsen för delvis skattefria samfund från 6,26 procent till 4,17 procent. 
Inkomstskattesatserna för delvis skattefria samfund skatteåren 2023–2027 enligt 124 b § i in-
komstskattelagen sänks med en tredjedel. 

De enskilda kommunernas utdelning av samfundsskatten 

De enskilda kommunernas utdelning av samfundsskatten består enligt 13 § i lagen om skattere-
dovisning av en företagsverksamhetspost och en skogspost. Som beräkningsgrund används me-
delvärdet av den utdelning som beräknats på basis av uppgifterna i de två senast verkställda 
beskattningarna. Skogsskatteandelen som delas ut som en skogspost bestäms med stöd av 
bruttorotprisinkomsterna. Utdelningen för 2023 och 2024 beräknas enligt de nuvarande beräk-
ningsgrunder som tillämpades före ikraftträdandet av den lag om ändring av lagen om skattere-
dovisning som föreslås i denna proposition, varvid sänkningen av samfundsskatten med en tred-
jedel proportionellt sett blir lika stor för alla kommuner oberoende av hur kommunens utdelning 
av samfundsskatten bestäms i fråga om företagsverksamhetsposten och skogsposten. För att 
sänkningen av kommunernas samfundsskatt proportionellt sett ska vara lika stor för alla kom-
muner också i fråga om de beräkningsgrunder som tillämpas på utdelningen från och med 2025 
föreslås det att 13 § 3 mom. i lagen om skatteredovisning ändras så att den relativa andel av 
skogsskatteandelen som motsvarar kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna efter det 
att samfundsskatteandelen minskats blir beaktad som beräkningsgrund för utdelningen. Då tas 
66,67 procent av skogsskatteandelen med i beräkningen. 

Kyrkoskatt 

Att överföra tyngdpunkten i beskattningen från kommunerna till staten har konsekvenser även 
för intäkterna av kyrkoskatten. Om statens inkomstskattebelopp ökar avsevärt, skulle de avdrag 
som i första hand görs från den inkomstskatt som betalas till staten i allt högre grad gälla den 
inkomstskatt som betalas till staten och allt mindre kommunal- och kyrkoskatten. Detta skulle 
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leda till att intäkterna av kyrkoskatten ökar med uppskattningsvis cirka 60 miljoner euro. Kyr-
kan skulle alltså få obehörig vinst i samband med skattereformen och på motsvarande sätt skulle 
skattskyldiga som hör till en församling betala mer än för närvarande i kyrkoskatt. För att refor-
men ska vara så neutral som möjligt också i fråga om församlingarnas finansiella ställning, bör 
en ökning av kyrkans inkomster förhindras. 

En grundlös ökning av församlingarnas inkomster kan förhindras på tre olika sätt: 

1) Det stiftas en lag om en sänkning av kyrkoskattesatserna. 

2) Församlingarnas budgetanslag sänks. 

3) Det ingås en överenskommelse om en frivillig sänkning av kyrkoskattesatserna med 
församlingarna. 

Om det är önskvärt att det stiftas en lag om nivån på kyrkoskatten bör bestämmelser om detta 
ingå i kyrkolagen (1054/1993) i enlighet med lagstiftningsordningen i kyrkolagen. Enligt 2 kap. 
2 § i kyrkolagen har kyrkan ensamrätt att föreslå en ändring av kyrkolagen och kyrkans förslag 
framställs av kyrkomötet. Republikens president och riksdagen har till uppgift att pröva och 
stadfästa kyrkomötets förslag. När man dessutom beaktar att konsekvenserna för kyrkoskatten 
är betydligt mindre än för kommunalskatten och kyrkoskatten är en skatt som man kan undvika 
genom att gå ur kyrkan, föreslås inte att det genom lag utfärdas bestämmelser om en sänkning 
av kyrkoskattesatserna. 

Budgetfinansieringen inom den evangelisk-lutherska kyrkan baserar sig på lagen om statlig 
finansiering till evangelisk-lutherska kyrkan för skötseln av vissa samhällsuppgifter (430/2015). 
Budgetfinansieringen inriktas på vissa lagstadgade samhälleliga uppgifter som hör till kyrkan, 
såsom begravningsväsendet och folkbokföringen. En nedskärning av budgetpengarna påverkar 
inte nivån på kyrkoskatten för skattskyldiga som hör till en församling. En nedskärning av bud-
getpengarna skulle leda till att församlingsmedlemmar i allt högre grad står för de tjänster som 
riktas till alla medborgare. På grund av arten av de samhälleliga uppgifter som enligt lag hör till 
församlingar lämpar sig en minskning av finansieringen inte som kompensation för en ogrundad 
ökning av intäkterna av kyrkoskatt, och detta föreslås därför inte i detta sammanhang. 

För att reformen ska vara neutral i fråga om kyrkoskatten, ska församlingarna sänka kyrkoskat-
tesatserna på eget initiativ. Enligt finansministeriets kalkyler utgör det genomsnittliga behovet 
av en sänkning totalt cirka 0,1 procentenheter. Behovet av att sänka kyrkoskattesatserna fördelas 
dock på olika sätt mellan församlingarna, beroende på olika skattebaser. Enligt 15 kap. 2 § i 
kyrkolagen bestäms kyrkoskattesatsen med 0,05 procentenhets noggrannhet, och därför är 
minsta möjliga sänkning av skattesatsen 0,05 procentenheter. Eftersom sänkningsbehovet i 
fråga om vissa församlingar är mindre än den minsta möjliga sänkningen, skulle kyrkoskatten i 
samband med reformen sannolikt skärpas något i vissa församlingar. Om alla församlingar för 
vilka det kalkylerade trycket på en sänkning av kyrkoskattesatsen är större än minsta möjliga 
ändring av kyrkoskattesatsen sänker sina skattesatser, skulle avkastningen av kyrkoskatten en-
ligt en aktuell bedömning öka med sammanlagt cirka 20 miljoner euro. Under beredningen har 
man varit i kontakt med Kyrkostyrelsen. Med Kyrkostyrelsen har det diskuterats att de genom 
sina åtgärder ska arbeta för att församlingarna sänker sina kyrkoskattesatser på eget initiativ. 
Till Kyrkostyrelsen har det lämnats kalkyler över behovet av en sänkning av kyrkoskattesat-
serna per församling. 
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Sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie 

Den försäkrades sjukförsäkringspremie utgörs av sjukförsäkringens sjukvårdspremie och sjuk-
försäkringens dagpenningspremie, som ingår i förskottsinnehållningsprocenten och i förskotts-
skattens belopp. Arbetsgivaren betalar arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Sjukförsäkringens 
premieintäkter redovisas till Folkpensionsanstalten. 

Med den försäkrades sjukvårdspremie finansieras till exempel FPA:s läkemedelsersättningar, 
ersättningar för läkar- och tandläkararvoden, reseersättningar och rehabiliteringstjänster. Be-
stämmelser om grunden för sjukvårdspremien finns i 18 kap. i sjukförsäkringslagen 
(1224/2004). Grunden för löntagares och förmånsinkomsttagares sjukvårdspremie är i regel den 
beskattningsbara inkomsten vid kommunalbeskattningen. Grunden för företagares och i vissa 
fall även stipendiaters sjukvårdspremie är arbetsinkomster enligt lagen om pension för företa-
gare. 

Med löntagares dagpenningspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift finansieras utgif-
terna för den arbetsinkomstförsäkring som ingår i sjukförsäkringen. Dessa är till exempel sjuk-
dagpenningar, rehabiliteringspenningar och föräldradagpenningar som betalas av FPA och vars 
belopp beror på förmånstagarens arbetsinkomst. Bestämmelser om grunden för dagpennings-
premien finns också i 18 kap. i sjukförsäkringslagen. I regel bestäms dagpenningspremien med 
stöd av den försäkrades skattepliktiga löneinkomst och arbetsinkomst. I fråga om företagare 
baserar sig dagpenningspremien i regel på arbetsinkomster enligt lagen om pension för företa-
gare. 

Den premieprocentsats för sjukförsäkringens sjukvårdspremie som avses i 18 kap. 23 § i sjuk-
försäkringslagen justeras så att intäkterna av sjukvårdspremierna och statens finansieringsandel 
täcker de utgifter för sjukvårdsförsäkringen som avses i lagen. Premieprocentsatsen för sjukför-
säkringens sjukvårdspremie föreskrivs därför årligen före den 23 november genom förordning 
av statsrådet. 

Enligt 18 kap 24 § i lagen justeras premieprocentsatsen för dagpenningspremien och avgifts-
procentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift årligen så att intäkterna av premierna och 
avgifterna samt statens finansieringsandel täcker de utgifter för arbetsinkomstförsäkringen som 
avses i lagen. Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie och avgiftspro-
centsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift samt storleken av företagares tilläggsfinan-
sieringsandel föreskrivs årligen före den 23 november genom förordning av statsrådet. Eftersom 
sjukförsäkringens premier och avgifter enligt den gällande sjukförsäkringslagen justeras årligen 
så att intäkterna av dem kan täcka de utgifter som avses i den lagen, föreslås i detta sammanhang 
inga ändringar i premierna och avgifterna. Vid dimensioneringen av ändringarna i skattegrun-
derna har det dock antagits att sjukvårdspremien och sjukvårdsavgiften justeras så att premie- 
och avgiftsintäkterna inte ändras. 

Invalidavdrag 

Problemet med invalidavdraget har ansetts vara den oändamålsenliga allokeringen av sam-
hällets stöd och bristen på insyn i skattestödet. Stödet riktas till en stor grupp människor och är 
relativt lågt per stödtagare. På grund av små inkomster eller avsaknad av andra än pensionsin-
komster gynnas inte på långt när alla personer med funktionsnedsättning av ett stöd som beviljas 
via skatteavdrag. 
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Ända sedan mitten av 1990-talet har det förslagits att invalidavdraget ska ersättas med ett direkt 
stöd. Handikapparbetsgruppen '96 föreslog att invalidavdraget slopas och att de ökade skattein-
komster som detta skulle leda till används till att utveckla handikappförmåner och handikapp-
tjänster. Kommittén för totalreformen av den sociala tryggheten (SATA) föreslog att man över-
väger att slopa invalidavdraget och inrikta skattestödet på stödet för anhörigvård. I Finlands 
handikappolitiska program VAMPO 2010–2015 föreslogs det att invalidavdraget vid stats- och 
kommunalbeskattningen slopas och att de medel som använts till dessa skattestöd styrs till en 
aktiv handikappolitik. 

I samband med reformen ökas statens skatteinkomster och minskas kommunernas skattein-
komster. Ökningen av statens skatteinkomster leder till att personer börjar betala inkomstskatt 
till staten på en lägre inkomstnivå än nu, det vill säga ett betydligt större antal människor kom-
mer att betala inkomstskatt till staten. Ändringen har konsekvenser för riktandet av avdragen 
från skatten, också för sådana som görs endast från den inkomstskatt som betalas till staten. 
Avdrag som i Finland görs endast från den inkomstskatt som betalas till staten är invalidavdra-
get och underhållsskyldighetsavdraget vid statsbeskattningen. Eftersom det är många fler som 
betalar inkomstskatt till staten efter reformen, skulle betydligt fler omfattas av dessa avdrag. De 
fiskala ändringarna skulle vara betydande i synnerhet för invalidavdraget vid statsbeskatt-
ningen. Förflyttningen av tyngdpunkten i beskattningen antas leda till att avdragets minskande 
effekt på skatteintäkterna ökar från nuvarande cirka 12 miljoner euro till 51 miljoner euro. 

Att ett specifikt skattestöd flerfaldigas med anledning av den administrativa reformen kan inte 
anses befogat. Om man dessutom beaktar de tidigare förslagen till en omfördelning av invalid-
avdraget, föreslås det i propositionen att invalidavdraget vid beskattningen slopas och att de 
medel som därmed sparas in riktas till utvecklingen av tjänsterna för personer med funktions-
nedsättning. Ett närmare riktande av medlen utreds vid den fortsatta beredningen av den på-
gående reformen av handikapplagstiftningen vid social- och hälsovårdsministeriet. Eftersom 
invalidavdraget vid kommunalbeskattningen och vid statsbeskattningen utgör en helhet av skat-
testöd, föreslås det att invalidavdraget vid både kommunalbeskattningen och statsbeskattningen 
slopas. På detta sätt får man också mer resurser som kan riktas till utveckling av tjänster för 
personer med funktionsnedsättning. 

Ändringen skulle genomföras kostnadsneutralt i förhållandet mellan stat och kommun genom 
att detta beaktas i kompenseringen av kommunernas skatteinkomstförluster. 

Välfärdsområdenas ställning vid inkomstbeskattningen 

Eftersom välfärdsområdena blir offentligrättsliga samfund, föreslås att 3 § i inkomstskattelagen 
ändras så att välfärdsområdena i beskattningen definieras som samfund på samma sätt som sta-
ten, kommuner och samkommuner. Därför föreslås att föreskrivs särskilt om den skattemässiga 
ställningen vid inkomstbeskattningen för de välfärdsområden som inrättas genom lagen om väl-
färdsområden och i enlighet med införandelagen så att välfärdsområdena på samma sätt som 
staten, kommuner och samkommuner definieras som sådana delvis skattefria samfund som av-
ses i 21 § i inkomstskattelagen. 

Eftersom det är fråga om regional självstyrelse, föreslås att 21 § 4 mom. i inkomstskattelagen 
ändras så att skattskyldigheten för välfärdsområden motsvarar skattskyldigheten för kommuner 
och samkommuner. Välfärdsområdena blir på så sätt endast skattskyldiga för näringsinkomst 
och för inkomst av fastigheter eller delar av fastigheter som har använts för annat än allmänt 
eller allmännyttigt ändamål. Skatten fastställs då enligt en reducerad skattesats i enlighet med 
124 § 3 mom. i inkomstskattelagen. Enligt 21 § 4 mom. i inkomstskattelagen är kommuner inte 
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skattskyldiga för inkomst av näringsverksamhet som de bedriver inom sitt område eller för in-
komst av fastigheter inom detta. Detta bygger på att kommunerna inte ska behöva betala skatt 
åt sig själva för inkomst av verksamhet som de bedriver inom sitt område. Eftersom välfärds-
områden inte föreslås få beskattningsrätt, är det inte befogat att utsträcka detta undantag till 
välfärdsområdena. Undantaget gäller inte heller samkommuner. 

HUS-sammanslutningens och välfärdssammanslutningarnas skattskyldighet motsvarar väl-
färdsområdenas skattskyldighet. 

Den skattemässiga ställningen vid inkomstbeskattningen för bolag och sammanslutningar som 
hör till landskapskoncernen bestäms enligt de allmänna bestämmelserna. 

Fördelning av beskattningskostnaderna 

I propositionen föreslås att beskattningen av förvärvsinkomster ändras så att statens skattein-
komster ökas och intäkterna av kommunalskatten minskas. Det är fråga om en stor förändring i 
fördelningen av kommunernas och statens skatteintäkter. Eftersom fördelningen av beskatt-
ningskostnader mellan skattetagarna bland annat påverkas av det totala inflödet av skatter samt 
antalet skatteslag, föreslås en ändring av bestämmelserna om fördelningen av beskattningskost-
naderna i lagen om Skatteförvaltningen. 

Kommungruppens nuvarande andel av beskattningskostnaderna (29,1 %) kan härledas så att 
man som vikt för antalet skatteslag använder 0,16 och som vikt för skatteintäkterna från varje 
skattetagare använder 0,84. I samband med reformen minskar kommunalskatteintäkterna med 
cirka två tredjedelar, men antalet skatteslag bibehålls oförändrat. Om man som vikt för antalet 
skatteslag fortfarande använder koefficienten 0,16 och som viktkoefficient för intäkterna likaså 
0,84, föreslås kommunernas andel av beskattningskostnaderna vara 14,2 procent. Kommuner-
nas andel av beskattningskostnaderna minskar således med 14,9 procentenheter. Eftersom lag-
förslaget inte har några direkta konsekvenser för de övriga skattetagarnas skatter eller skatteut-
fallet överförs den andel som minskats i kommunerna till staten. Statens andel av beskattnings-
kostnaderna blir därmed 77,0 procent. Församlingarnas andel av beskattningskostnaderna är 
fortfarande 3,2 procent och Folkpensionsanstaltens 5,6 procent. 

I beskattningskostnader tas årligen ut cirka 460 miljoner euro. Kommunernas beskattningskost-
nader minskar från cirka 132 miljoner euro till cirka 64 miljoner euro. Statens kostnadsandel 
skulle åter öka med cirka 68 miljoner euro. Reformen genomförs kostnadsneutralt i förhållandet 
staten-kommunerna genom att ändringen i dimensioneringen av sänkningen av kommunalskat-
tesatsen och åtstramningen av statsbeskattningen beaktas. 

Kalkylerna för fördelningen av beskattningskostnaderna kommer att uppdateras under 2022 in-
nan reformen träder i kraft och till denna del kommer en ny proposition att lämnas. 

Beskattningsfrågor i anslutning till egendomsöverföringar 

I propositionen föreslås att det förskrivs särskilt om beskattningen av egendomsöverföringar i 
anslutning till reformen. Enligt förslaget ska bestämmelserna ingå i införandelagen. I införan-
delagen föreslås bestämmelser om att inga skattepåföljder uppstår i inkomstbeskattningen och 
överlåtelsebeskattningen när samkommunerna med tillgångar och skulder överförs till välfärds-
områdena eller HUS-sammanslutningen på det sätt som avses i införandelagen. 
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De kommunala skattesatsernas noggrannhet 

Eftersom det i lagen om införande av reformen föreslås bestämmelser om en sänkning av de 
kommunala skattesatserna så att skattesatserna inte på samma sätt som nu anges med en fjärde-
dels procentenhets noggrannhet, föreslås att det temporärt till lagen om beskattningsförfarande 
fogas en bestämmelse som gäller de kommunala inkomstskattesatsernas noggrannhet för 2023. 
År 2023 ska kommunen uppge inkomstskattesatsen med en hundradels procentenhets noggrann-
het. Eftersom de kommunala skattesatserna i fortsättningen skulle vara betydligt lägre än nu, 
föreslås dessutom att 91 a § i lagen om beskattningsförfarande ändras så att kommunerna från 
och med 2024 uppger inkomstskattesatsen med en tiondedels procentenhets noggrannhet istället 
för med en fjärdedels procentenhets noggrannhet som nu. Om något meddelande om inkomst-
skattesatsen för 2024 inte har lämnats inom utsatt tid eller om inkomstskattesatsens noggrannhet 
avviker från 91 a §, kan inkomstskattesatsen för 2023 avrundad uppåt till närmaste tiondedels 
procentenhet följas. 

I 91 a § i lagen om beskattningsförfarande föreskrivs att om en kommun inte har meddelat 
inkomstskattesatsen inom utsatt tid eller den längre tid som Skatteförvaltningen medgett får 
inkomstskattesatsen för det föregående året iakttas i beskattningen. Det föreslås att inkomst-
skattesatserna för alla kommuner sänks lika mycket för att säkerställa att de skattskyldiga be-
handlas lika i samband med social- och hälsovårdsreformen. Om en kommun av någon anled-
ning inte meddelar skattesatsen i tid eller om den avviker från den sänkning som föreslås i in-
förandelagen, leder 91 a § i lagen om beskattningsförfarande till att beskattningen för invånarna 
i dessa kommuner skärps jämfört med invånarna i andra kommuner. Därför föreslås det att in-
komstskattesatsen för 2022, minskad med 13,26 procentenheter, får tillämpas vid beskattningen 
i de situationer där kommunen inte har meddelat skattesatsen för 2023 i tid eller den skattesats 
som kommunen meddelat avviker från vad som föreskrivs i införandelagen. Genom bestämmel-
sen tryggas likabehandling av medborgarna i sista hand i sådana situationer där kommunen av 
någon anledning inte har meddelat inkomstskattesatsen i tid eller den avviker från vad som fö-
reskrivs i införandelagen. 

Andra ändringar som föreslås i skattelagstiftningen 

Inrättandet av välfärdsområden förutsätter också andra, främst mera tekniska ändringar i skat-
telagstiftningen. Bland annat i fråga om stipendier och priser samt delvis skattefria överlåtelse-
vinster föreslås att välfärdsområdenas ställning ska motsvara andra offentliga samfunds ställ-
ning. Eventuella avgifter som tagits ut på mötesarvoden som betalats till välfärdsområdets för-
troendevalda föreslås vara avdragsgilla utgifter för inkomstens förvärvande på samma sätt som 
avgifter som tagits ut för mötesarvoden för kommunala förtroendeuppdrag. För välfärdsområ-
dena föreslås motsvarande skyldigheter för utomstående att lämna uppgifter som för andra of-
fentliga samfund. När det gäller avgifter för uppgifter som ska lämnas till skatteförvaltningen 
motsvarar välfärdsområdets myndigheters ställning statliga och kommunala myndigheters ställ-
ning. 

Förhindrande av skärpning av statsbeskattningen i landskapet Åland 

Social- och hälsovårdsreformen gäller inte Åland, eftersom social- och hälsovård enligt själv-
styrelselagen för Åland hör till Ålands behörighet. 

Skattskyldiga på Åland betalar skatt till staten på samma grunder som de skattskyldiga i resten 
av landet. Enligt 27 § 36 punkten i självstyrelselagen för Åland har riket lagstiftningsbehörighet 
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i fråga om skatter och avgifter. Med stöd av 18 § 5 punkten har landskapet dock lagstiftnings-
behörighet i ärenden som gäller landskapet tillkommande tilläggsskatt på inkomst och tillfällig 
extra inkomstskatt samt närings- och nöjesskatter, grunderna för avgifter till landskapet och 
kommunerna tillkommande skatter. Med stöd av kommunalskattelagen för Åland tillämpas ri-
kets inkomstskattelag och inkomstskatteförordning samt ändringar i dessa som sådana även i 
landskapet Åland, om inte något annat föreskrivs i kommunalskattelagen för Åland. Åland har 
med stöd av sin behörighet föreskrivit i sin kommunalskattelag om vissa avdrag som beviljas 
endast i kommunalbeskattningen på Åland. 

I propositionen föreslås det att statens skatteinkomster ökas och kommunernas skatteinkomster 
minskas inom det nuvarande skattesystemet genom en ändring av statens inkomstskatteskala 
samt flera olika parametrar för avdrag i beskattningen av förvärvsinkomster. Dessutom slås 
skattebaserna för stats- och kommunalbeskattningen samman så att de avdrag som görs från 
inkomsterna ska beviljas på samma grunder och till samma belopp både vid statsbeskattningen 
och kommunalbeskattningen. Eftersom statsbeskattningen hör till rikets lagstiftningsbehörighet 
beskattas förvärvsinkomster vid statsbeskattningen på Åland på samma sätt som i Fastlandsfin-
land. Till följd av de föreslagna ändringarna skärps alltså statsbeskattningen samtidigt också på 
Åland. Eftersom social- och hälsovårdsreformen inte gäller Åland finns det inga motsvarande 
grunder för en sänkning av skattesatserna för kommunerna på Åland som för kommunerna i 
Fastlandsfinland. För att beskattningen av förvärvsinkomster inte ska skärpas på Åland, bör den 
skärpta statsbeskattningen på Åland förhindras. I inkomstskattelagen bör det således särskilt 
föreskrivas att statsbeskattningen inte skärps i fråga om skattskyldiga som är bosatta på Åland. 
Att utfärda bestämmelser om statsbeskattningen hör till rikets lagstiftningsbehörighet. 

Det föreslås att skärpningen av beskattningen av förvärvsinkomster i fråga om skattskyldiga 
som bor på Åland ska förhindras genom lägre marginalskattesatser i statens progressiva in-
komstskatteskala. Marginalskattesatserna i skalan sänks i fråga om skattskyldiga som bor på 
Åland med samma procentenhet med vilken kommunernas skattesatser sänks i Fastlandsfinland. 
De lägre marginalskattesatserna i skatteskalan säkerställer att konsekvenserna av de föreslagna 
ändringarna av beskattningsgrunderna är desamma för skattskyldiga som bor i landskapet Åland 
och för skattskyldiga som bor i Fastlandsfinland. Bestämmelser om lägre marginalskattesatser 
föreslås i 124 § 5 mom. i inkomstskattelagen. 

Det är fråga om samma sak som vid beredningen av den föregående social- och hälsovårdsre-
formen, men det tekniska genomförandet är annorlunda. Under den föregående beredningen 
skulle en skärpning av beskattningen ha förhindrats genom ett separat åländskt landskapsavdrag 
som beviljas från statsskatten. Eftersom skärpningen av statsbeskattningen i Fastlandsfinland 
huvudsakligen sker via skatteskalan, riktas även det avdrag som gäller Åland bättre genom att 
skalan tillämpas. 

Sänkning av kommunalskattesatsen 2023 

Beredningen av finansieringen av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet 
utgår från regeringens riktlinjer enligt vilka ändringar i skattestrukturen inte får medföra 
åtstramningar i beskattningen då de träder i kraft. Bestämmelserna syftar också till att säkerställa 
kommunernas likviditet för oförutsedda situationer. 

I skattehänseende handlar finansieringen av social- och hälsovården och räddningsväsendet om 
att tyngdpunkten i beskattningen överförs från en skattetagare till en annan. En administrativ 
ändring av detta slag ska genomföras så neutralt som möjligt för de skattskyldiga, det vill säga 
beskattningen får i princip inte lindras eller skärpas för någon. Det kan vara problematiskt med 
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avseende på jämlikhetsprincipen i grundlagen, om beskattningen av invånarna i vissa kommu-
ner skärps och i vissa lindras endast för att tyngdpunkten i beskattningen överförs från en skat-
tetagare till en annan. 

Kommunerna skulle sannolikt även på eget initiativ sänka sina skattesatser i samband med re-
formen, eftersom omfattande uppgifter överförs från dem. Utgångspunkten i kommunallagen är 
att den kommunala ekonomin ska vara i balans. När budgeten för följande år godkänns ska 
kända ekonomiska ansvar och skyldigheter i kommunkoncernen beaktas. 

Om man likväl ser till antalet kommuner, olikheten mellan kommunerna och att kommunernas 
utgifter för social- och hälsovården och räddningsväsendet och deras förhållande till intäkterna 
av kommunalskatten varierar betydligt mellan kommunerna, kan det anses sannolikt att de kom-
munala skattesatserna sjunker på olika sätt i olika kommuner. Detta innebär att reformen har 
olika verkningar för beskattningen av förvärvsinkomster beroende på boningsort. Därför har det 
ansetts nödvändigt att föreskriva att en sänkning åtminstone en gång görs på samma grunder. I 
annat fall kan reformen leda till att skillnaden mellan kommunernas skattesatser omedelbart 
ökar jämfört med nuläget och att de skattskyldiga i vissa kommuner beskattas hårdare och i 
vissa lindrigare. Enligt nuvarande bedömning kommer skatteinkomster till ett belopp av cirka 
12,1 miljarder euro att överföras från kommunerna till staten. När man ser till ändringens stor-
leksklass samt osäkerhetsfaktorerna i uppskattningarna behövs det för övergångsperioden ett 
instrument som säkerställer att överföringen av finansieringsansvaret från kommunerna till sta-
ten sker så neutralt som möjligt och så kontrollerat att en likabehandling av de skattskyldiga 
tryggas. 

I propositionen föreslås att det till införandelagen fogas en bestämmelse som reglerar nivån på 
och ökningen av de kommunala skattesatserna 2023. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa 
att tyngdpunkten i beskattningen överförs så neutralt och kontrollerat som möjligt från kommu-
nerna till staten och på så vis säkerställa en likabehandling av de skattskyldiga i samband med 
reformen. 

År 2023 sänks de kommunala skattesatserna så att de motsvarar åtstramningen av statsbeskatt-
ningen. Sänkningen genomförs så att alla kommuner ska bestämma att inkomstskattesatsen för 
2023 är lika med inkomstskattesatsen för 2022 minskad med 13,26 procentenheter. De kommu-
nala skattesatserna sänks med lika många procentenheter för alla kommuner. Sänkningen av de 
kommunala skattesatserna dimensioneras i motsvarighet till åtstramningen av statsbeskatt-
ningen för att säkerställa att skatteinkomster kan överföras från en skattetagare till en annan 
utan att beskattningen av de skattskyldiga skärps under det år då reformen träder i kraft. Ef-
tersom intäkterna av de kommunala skattesatserna och å andra sidan kostnaderna för social- och 
hälsovårdstjänster och för räddningsväsendet samt de statsandelar som betalas till kommunerna 
för finansieringen av tjänsterna varierar avsevärt mellan kommunerna, skulle en lika stor sänk-
ning av alla kommuners kommunalskattesatser leda till att reformens verkningar varierar från 
kommun till kommun. I vissa kommuner minskas mer inkomster än det överförs utgifter. Och i 
vissa kommuner minskas åter mindre inkomster än det överförs utgifter från dem. Detta är pro-
blematiskt med avseende på de stora skillnader som skulle uppstå i kommunernas finansiella 
ställning, och därför föreslås att finansieringen av de uppgifter som blir kvar i kommunerna 
tryggas genom en reform av statsandelssystemet för basservice. Reformeringen av statsandels-
systemet beskrivs i 4.1.5 kap. 

Genom att sänka de kommunala skattesatserna med lika många procentenheter för alla kommu-
ner tryggas en oförändrad nivå på beskattningen av förvärvsinkomster oberoende av boningsort. 
Detta tryggar likabehandlingen av de skattskyldiga det år då reformen träder i kraft En lika stor 
sänkning av kommunalskattesatserna garanterar också att skillnaden mellan den lägsta och den 
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högsta kommunalskattesatsen inte ökar under det år då reformen träder i kraft. Reformen ökar 
således inte de regionala skillnaderna i beskattningen det år då reformen träder i kraft. Skillna-
den mellan den lägsta och den högsta kommunalskattesatsen ökar visserligen relativt sett ef-
tersom skillnaden i procentenheter kvarstår oförändrad, men kommunalskattesatserna kommer 
att vara betydligt mindre i fortsättningen. I detta sammanhang är det dock omöjligt att undvika 
att skillnaden ökar relativt sett. Om ambitionen är att skillnaden mellan kommunalskattesatserna 
ska vara densamma också relativt sett, bör de högre kommunalskattesatserna sänkas mer och de 
lägre mindre. Om de kommunala skattesatserna sänks på olika sätt i olika kommuner skulle det 
leda till att invånarna i vissa kommuner beskattas hårdare och i vissa lindrigare, eftersom stats-
beskattningen ska skärpas på samma sätt för alla skattskyldiga. Reformens verkningar skulle 
således i princip redan gälla beskattningen av förvärvsinkomster på olika sätt beroende på per-
sonens boningsort. 

4.1.9 Mervärdesbeskattning 

Mervärdeskattebehandlingen av den verksamhet som överförs till välfärdsområdets organise-
ringsansvar genomförs på ett neutralt sätt och förvaltningsmässigt sett så enkelt som möjligt. I 
syfte att tydliggöra behandlingen av välfärdsområdena i skattehänseende föreslås i mervär-
desskattelagen bestämmelser om välfärdsområdenas skattemässiga ställning. 

Samarbetet mellan välfärdsområdena ska enligt lagen om välfärdsområden också när det gäller 
produktion av stödtjänster kunna genomföras i form av en välfärdssammanslutning som utgör 
en separat juridisk person. Denna är då vid mervärdesbeskattningen en separat skattskyldig i 
förhållande till välfärdsområdet. Ett välfärdsområdes affärsverk som inrättas för en uppgift som 
ska skötas på företagsekonomiska grunder utgör däremot i mervärdesbeskattningen en del av 
välfärdsområdet. Överlåtelser av varor och tjänster mellan välfärdsområdet och affärsverket be-
traktas således som den skattskyldiges interna verksamhet. 

För att säkerställa en neutral beskattning ska välfärdsområdet betala skatt för rörelsemässig 
verksamhet enligt de allmänna principerna i mervärdesskattelagen. Verksamheten anses vara 
rörelsemässig under samma förutsättningar som verksamheten i andra offentliga samfund. 
Verksamheten i ett välfärdsområde är i allmänhet annan än skattepliktig rörelse, såsom myn-
dighetsverksamhet eller skattefri hälso- eller sjukvård eller socialvård. 

Ett välfärdsområde är i regel skyldigt att betala skatt på eget bruk i enlighet med de allmänna 
principerna i lagen. Välfärdsområdet ska bland annat betala skatt på eget bruk av en tjänst som 
avser fastighetsinnehav på samma sätt som kommunerna. För överlåtelse av restaurang- och 
cateringtjänster till personalen ska skatt på eget bruk betalas även när tjänsten inte överlåts i 
samband med den skattepliktiga rörelsen och motsvarande tjänster inte säljs till utomstående. 

På fastigheter som ägs eller används av ett välfärdsområde tillämpas justeringsförfarandet för 
fastighetsinvesteringar enligt samma principer som på kommuner. Bestämmelsen om beskatt-
ningen av överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet ändras så att fastigheter som används 
av välfärdsområdena jämställs med fastigheter som används av kommunerna eller av staten. 
Rätten att ansöka om att bli skattskyldig för överlåtelse av nyttjanderätten till en fastighet före-
slås gälla även fastigheter som används av välfärdsområdena. 

För välfärdsområdet genomförs anskaffningsneutraliteten i fråga om de tjänster som välfärds-
området producerat självt och de tjänster som köpts av utomstående aktörer genom att den mer-
värdesskatt som ingår i anskaffningarna betalas tillbaka. Detta innebär att mervärdesskatten på 
de skattepliktiga tjänster som köpts utifrån inte utgör en sådan kostnad för välfärdsområdet som 
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skulle inverka på valet av anskaffningsform. Rätten till återbäring ska också gälla den kalkyle-
rade mervärdesskattekostnad som ingår i skattefria upphandlingar inom hälso- och sjukvården 
och socialvården. För att förvaltningen ska vara så enkel som möjligt ersätts mervärdesskatte-
kostnaden i samband med mervärdesskattesystemet. Samma förfarande tillämpas för närva-
rande vid kommunal upphandling. 

Det föreslås att tillämpningsområdet för systemet för återbäring av mervärdesskatten för kom-
munernas skattefria anskaffningar inom hälso- och sjukvård eller socialvård ska inskränkas. De 
kommuner som hör till det finländska fastlandet eller samkommuner som bildats av kommuner 
på det finländska fastlandet behöver i allmänhet inte längre återbäringen eftersom de nämnda 
uppgifterna överförs på välfärdsområdets organiseringsansvar. Rätten till återbäring gäller dock 
i sin nuvarande form landskapet Åland och de kommuner som hör till landskapet, eftersom det 
inte sker några ändringar i organiseringsansvaret till denna del. 

4.1.10 Egendom 

I införandelagen föreskrivs om de arrangemang som i fråga om kommunernas och samkommu-
nerna egendom behövs för att genomföra reformen. Samkommunerna för sjukvårdsdistrikten 
och specialomsorgsdistrikten överförs till välfärdsområdena direkt med stöd av lag, det vill säga 
deras egendom, ansvar och förpliktelser överförs som universalsuccession till välfärdsområdet. 
Helsingfors stads tillgångar, ansvar och skyldigheter i anslutning till ordnandet av social- och 
hälsovården och räddningsväsendet överförs dock inte, utan de förblir i Helsingfors stads ägo. 
Dessutom övergår Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts egendom till HUS-sammanslut-
ningen. 

Lokaler som används inom kommunal primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård och rädd-
ningsväsendet övergår med stöd av hyresavtal i välfärdsområdets besittning. Hyresavtalet för 
övergångsperioden är i kraft minst tre år och välfärdsområdet har rätt att förlänga avtalets gil-
tighet med ett år. Efter övergångsperioden kan välfärdsområdet fortsätta att hyra lokaler som 
det behöver i sin verksamhet. Lösöre som ägs av kommunen och hör till sådan verksamhet som 
ingår i välfärdsområdets organiseringsansvar, det vill säga maskiner, möbler, utrustning, 
material och immateriella rättigheter och andra tillstånd överförs till välfärdsområdet. Till det 
lösöre som överförs hör inte kommunens aktieinnehav, med undantag för aktier i vissa aktiebo-
lag som producerar social- och hälsovårdstjänster. 

Enligt förslaget ska kommunen med stöd av lag överföra de avtal som gäller ordnandet av 
social- och hälsovård och räddningsväsendet till välfärdsområdet. Om ett avtal också gäller de 
uppgifter som blir kvar hos kommunen och det inte är möjligt att överföra eller dela avtalet, ska 
kommunen lägga fram en framställning om hur ansvaren i anslutning till avtalet ska fördelas 
mellan kommunen och välfärdsområdet under avtalets giltighetstid. 

På lokaler, lösöre och avtal som ägs av frivilliga samkommuner för social- och hälsovården och 
samkommuner som sköter räddningsväsendets uppgifter tillämpas samma principer som på lo-
kaler och lösöre som ägs av kommunen. 

För ovan beskrivna egendomsöverföringar betalas inte ersättning till kommuner eller samkom-
muner. Bortfallet av samkommunsandelar och lösöre i kommunens balansräkning täcks i bok-
föringen genom en sänkning av kommunens grundkapital på ett sådant sätt att det inte inverkar 
på kommunernas resultat. 

I införandelagen föreskrivs närmare om noteringar av egendomsarrangemang i bokföringen, 
behandlingen av bokslutet för det sista verksamhetsåret för de samkommuner som överförs till 
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välfärdsområdena och i anslutning till dem om beviljande av ansvarsfrihet. För de lån och andra 
förbindelser som överförs till välfärdsområdena i samband med reformen beviljar statsrådet 
statsborgen, genom vilken man säkerställer att lån och andra förbindelser förblir i nollriskklas-
sen och tryggar borgenärernas ställning vid överföringen av lånen. 

I införandelagen föreskrivs också om kompensation till kommunerna för de kostnader som för-
anleds av de ovan beskrivna egendomsarrangemangen. Kommunen ska ha rätt till ersättning för 
direkta kostnader för sådana egendomsarrangemang som kommunen inte genom sina egna åt-
gärder har kunnat påverka uppkomsten av. Ersättning ska beviljas på ansökan och endast när 
kommunens ekonomiska självstyrelse äventyras till följd av egendomsarrangemang. Detta be-
döms utifrån kommunens kalkylerade behov att höja den kommunala skattesatsen som föran-
leds av egendomsarrangemangen. 

Enligt förslaget ändras lagen om Kommunernas garanticentral så att utan hinder av lagen om 
Kommunernas garanticentral kan de lån och andra förbindelser som Kommunfinans Abp bevil-
jar överföras på det ovan beskrivna sättet från samkommuner och kommuner till välfärdsområ-
dena och välfärdssammanlutningarna. Ändringen gäller endast vid överföringen av egendom. 

4.1.11 Personal 

I införandelagen ska det föreskrivas om överföringen av kommunernas och samkommunernas 
anställda inom social- och hälsovården och räddningsväsendet till välfärdsområdena och väl-
färdssammanslutningarna i samband med reformen. De anställdas ställning påverkas också av 
de ändringar som görs i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, lagen om kommunala ar-
betskollektivavtal, lagen om kommunala tjänstekollektivavtal och lagen om samarbete mellan 
kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom ska det stiftas en ny lag om anordnande 
av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och välfärdsområden. 

Personalen vid de enheter och inrättningar som tillhandahåller tjänster inom samkommunernas 
och kommunernas social- och hälsovård samt kuratorerna och psykologerna inom elevhälsan 
anställs i sin helhet av välfärdsområdena och välfärdssammanslutningarna. Övergången påver-
kas inte av vilket arbete personen vid tidpunkten för övergången utför. Dessutom ska de kom-
munanställda som arbetar inom stödtjänster som anknyter till serviceproduktionen inom social- 
och hälsovården få anställning i välfärdsområdet eller välfärdssammanslutningen, om minst 
hälften av den anställdas faktiska uppgifter är stödtjänster inom kommunens social- eller hälso-
vård. 

En sådan övergång till anställning hos ett välfärdsområde eller välfärdssammanslutning som 
leder till byte av arbetsgivare ska i enlighet med propositionen betraktas som överlåtelse av 
rörelse. Således ska det som i arbetsavtalslagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare 
föreskrivs om överlåtelse av rörelse tillämpas på alla de förändringar i samband med reformen 
som innebär ett byte av arbetsgivare, oberoende av om de kännetecken för överlåtelse av rörelse 
som föreskrivs i arbetsavtalslagen och i lagen om kommunala tjänsteinnehavare uppfylls. Per-
sonalen överförs som så kallade gamla arbetstagare och behåller de rättigheter och skyldigheter 
som arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet medför vid tidpunkten för överföringen. 

Det föreslås att tillämpningsområdet för lagen om kommunala tjänsteinnehavare ska utvidgas 
till att också gälla välfärdsområdets personal. Det föreslås att tillämpningsområdet för lagarna 
om kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal ska utvidgas till att utöver kommunerna också 
gälla välfärdsområdena. Det föreslås att lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare 
och arbetstagare ska ändras så att lagens tillämpningsområde utvidgas till att också gälla sam-
arbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i välfärdsområdena. 
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4.1.12 Pensionssystem 

I propositionen föreslås också bestämmelser om det pensionssystem som ska tillämpas på väl-
färdsområdenas verksamhet. Det föreslås att lagen om Keva ändras så att välfärdsområdena är 
medlemssamfund i Keva med stöd av lagen. Enligt den föreslagna ändringen stannar den per-
sonal som övergår i anställning hos välfärdsområdena från anställning hos Kevas medlemssam-
fund inom pensionsskyddet enligt pensionslagen för den offentliga sektorn, och behåller således 
också eventuellt tilläggspensionsskydd. Enligt de ändringar som föreslås i lagen om Keva kan 
bolag som välfärdsområdena äger eller som välfärdsområdet har bestämmande inflytande i bli 
medlemssamfund i Keva på samma sätt som bolag som kommunerna eller samkommunerna 
äger eller som de har bestämmande inflytande i. Ett bolag som ägs av välfärdsområdet kan 
sålunda ansöka om att bli medlemssamfund i Keva eller alternativt försäkra sin personal i en-
lighet med lagen om pension för arbetstagare. Om bolaget är ett medlemssamfund i Keva, stan-
nar personalen inom den offentliga sektorns pensionsskydd. Om bolaget tar en pensionsförsäk-
ring från ett arbetspensionsbolag, förlorar personalen det lagstadgade tilläggspensionsskyddet 
och sina lägre pensionsåldrar. 

Kevas medlemssamfunds betalningsandelar består av en lönebaserad pensionsavgift och en 
pensionsutgiftsbaserad avgift. Med den pensionsutgiftsbaserade avgiften finansieras kostna-
derna för det kommunala pensionssystemet som är högre än för det privata pensionssystemet 
och som bland annat beror på en kvinnodominerad personalstruktur och det gamla tilläggspens-
ionsskyddet. Pensionsansvar och ändringar i pensionsavgifter ska granskas både utifrån den of-
fentliga ekonomin som helhet och även som utvecklingstrender för kommunernas betalnings-
andelar till staten. När mer än 200 000 personer övergår i anställning hos välfärdsområdena 
måste man lösa frågan om hur den pensionsutgiftsbaserade avgiften ska fördelas mellan väl-
färdsområdena och kommunerna. 

I det kommunala pensionssystemet föreslås arbetsgivarens pensionsavgift i fortsättningen bestå 
av tre delar: en lönebaserad pensionsavgift, en invalidpensionsavgift och en utjämningsavgift 
som ersätter den nuvarande utgiften som är baserad på pensionsutgifterna. 

Den lönebaserade pensionsförsäkringsavgiften och invalidpensionsavgiften ställs på en nivå där 
den kommunala arbetsgivarens genomsnittliga pensionsförsäkringsavgift motsvarar arbetsgiva-
rens genomsnittliga arbetspensionsförsäkringsavgift inom den privata sektorn. Detta motsvarar 
gällande praxis. 

För närvarande bestämmer en delegation vid Keva avgiftsnivån i det kommunala pensionssy-
stemet och beräkningsgrunderna för den. I lag föreskrivs endast om vilka delar som ingår i 
avgiften. När välfärdsområdena inrättas kommer staten i praktiken att betala en stor del av av-
giften, eftersom det huvudsakligen är staten som svarar för finansieringen av välfärdsområdenas 
utgifter. Då kan beslutet om bestämningen av pensionsavgiften inte i fortsättningen ses enbart 
som kommunernas sak och besluten kan därför inte längre fattas vid Keva i nuvarande omfatt-
ning. För att också välfärdsområdenas och statens intressen ska tryggas ska det i lagstiftningen 
tas in noggrannare bestämmelser om hur pensionsavgiften bestäms. I framtiden kommer statens 
andel av finansieringen av det kommunala pensionssystemet troligen att öka ytterligare. I väl-
färdsområdena fortsätter efterfrågan på social- och hälsovårdstjänster att öka ännu länge, men 
det finns inget särskilt tryck på att de tjänster som blir kvar på den kommunala sidan ska öka. 

Med en utjämningsavgift täcks de utgifter för det kommunala pensionssystemet som överstiger 
nivån i det privata arbetspensionssystemet och som för närvarande täcks med en pensionsut-
giftsbaserad avgift. Utjämningsavgiften delas upp i välfärdsområdenas och kommunernas an-
del. Välfärdsområdenas och kommunernas andelar bestäms enligt den lönesumma som de har 
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av den totala lönesumman inom det kommunala pensionssystemet när reformen träder i kraft. I 
lönesumman beaktas också lönesumman för bolag som är medlemssamfund i Keva. 

Utjämningsavgiften betalas endast av välfärdsområden och kommuner. Syftet med utjämnings-
avgiften är att finansiera kostnadsnivån som på grund av det kommunala pensionssystemets 
historia och personalstruktur är högre i det kommunala pensionssystemet än i pensionssystemet 
inom den privata sektorn. Utjämningsavgiften fördelas mellan välfärdsområdena i förhållande 
till deras statliga finansiering och mellan kommunerna i förhållande till deras skattefinansiering. 

4.1.13 Intressebevakning för arbetsgivare 

I propositionen föreslås det att lagen om kommunala arbetsmarknadsverket ska ersättas med 
lagen om ordnande av intressebevakning för arbetsgivare i kommuner och välfärdsområden. 
Genom lagen ska för denna uppgift bildas ett offentligrättsligt samfund som heter Kommun- 
och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, som ska ha befogenhet att företräda kommunerna, sam-
kommunerna och välfärdsområdena i frågor som gäller arbetsgivares intressebevakning. Enligt 
förslaget är kommunerna, samkommunerna och välfärdsområdena medlemmar i Kommun- och 
välfärdsområdesarbetsgivarna KT direkt med stöd av lagen. 

De bolag, andelslag och stiftelser som ägs av kommunerna och välfärdsområdena eller som är 
under deras bestämmande inflytande och som det föreskrivs närmare om i lag kan om de vill 
vara medlemmar i den nya arbetsgivarorganisationen. 

Välfärdsområdena och kommunerna samt bolagen och stiftelserna ska i enlighet med sin bety-
delse som offentlig arbetsgivare och del av den offentliga ekonomin ha en motsvarande ställning 
i administrationen och systemet för beslutsfattande i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgi-
varna KT. 

Uppgifterna för arbetsgivarna i kommuner och välfärdsområden 

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ska vara arbetsgivarnas intressebevakare för 
välfärdsområdena, kommunerna och samkommunerna samt för dess medlemssamfund. Kom-
mun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ska också vara en centralorganisation på arbets-
marknaden och företräda sina medlemssamfund vid riksomfattande arbetsmarknadsförhand-
lingar samt vid bilateralt samarbete och trepartsamarbete. Kommun- och välfärdsområdesar-
betsgivarna KT kan sluta tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller dessa sektorer. Även i 
Europeiska unionen ska Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT ansvara för intresse-
bevakningen av den sektor som den företräder. 

Avsikten är att utfärda närmare bestämmelser om organiseringen av verksamheten genom en 
arbetsordning för den nya organisationen. Styrelsens och varje sektions arbetsordning ska inne-
hålla bestämmelser om organens sammanträde, beslutsfattande, beslutförhet, beslutsordning 
och andra viktiga verksamhetsfrågor. 

Administrationen och systemet för att fatta beslut inom Kommun- och välfärdsområdesarbets-
givarna KT ska organiseras så att de motsvarar den nya organisationens behov. Det högsta be-
slutande organet inom Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT är styrelsen. 

I välfärdsområdenas och kommunernas arbetsmarknadssystem ska principen för god förvalt-
ning och kontroll tillämpas, så att välfärdsområdena och kommunerna samt de övriga medlems-
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samfunden får äkta inflytande och beslutanderätt i arbets- och tjänstekollektivavtalsfrågor. Där-
för föreslås det att en kommunsektion, en välfärdsområdessektion och en företagssektion ska 
finnas som separata sektioner vid sidan av styrelsen i den nya arbetsgivarorganisationen. Varje 
sektion ska på de medlemssamfunds vägnar som den företräder fatta beslut om de uppgifter som 
föreskrivs i lagarna om arbets- och tjänstekollektivavtal i kommunerna och välfärdsområdena. 

Utgifterna för Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT tas ut hos medlemssamfunden. 
I lagen föreslås det bestämmelser om medlemssamfundens betalningsandelar. Betalningsande-
len ska bestämmas enligt lönesumman i varje medlemssamfunds senaste fastställda bokslut i 
förhållande till den totala lönesumman för de medlemssamfund som Kommun- och välfärds-
områdesarbetsgivarna KT företräder. 

4.1.14 Tillämpning av de allmänna bestämmelserna om förvaltning på välfärdsområdena 

I reformen föreslås bestämmelser om nya offentligrättsliga juridiska personer, det vill säga väl-
färdsområden och välfärdssammanslutningar. Bestämmelser om den offentliga förvaltningens 
verksamhet finns i de så kallade allmänna förvaltningslagarna, vilka tillämpas på behandling av 
förvaltningsärenden och annan myndighetsverksamhet alltid, om inte något annat särskilt före-
skrivs, samt i flera andra lagar som delvis också tillämpas på privaträttslig verksamhet. Till-
lämpningen av bestämmelserna i många allmänna förvaltningslagar förutsätter att en myndighet 
fastställs i lag. Förvaltningen av välfärdsområdena blir en del av den offentliga förvaltningens 
institutionella struktur, vilket förutsätter att nämnda lagstiftning ses över. 

De lagar som avses ovan och som föreslås bli ändrade i denna regeringsproposition är förvalt-
ningslagen, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, lagen om informationshante-
ring inom den offentliga förvaltningen, lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 
(306/2019), arkivlagen, lagen om offentlig upphandling och koncession, lagen om rättegång i 
förvaltningsärenden, diskrimineringslagen, lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, rät-
tegångsbalken, lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång, konkurslagen, bokföringslagen, 
strafflagen och lagar som reglerar de språkliga rättigheterna, vilka är språklagen, samiska språ-
klagen, teckenspråkslagen och lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. 

4.1.15 Underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse 

Eftersom Finland inte har begränsat tillämpningen av stadgan om lokal självstyrelse till vissa 
lokal- och regionalförvaltningsmyndigheter och eftersom det när denna proposition den antas 
kommer att uppstå en situation där Finland inte till alla delar kan uppfylla bestämmelserna i 
stadgan, föreslås att riksdagen godkänner att en underrättelse som avses i artikel 12 och 13 i den 
europeiska stadgan om lokal självstyrelse lämnas till Europarådets generalsekreterare till följd 
av de förändringar som skett i förvaltningsstrukturen sedan stadgan ratificerades. I underrättel-
sen ska konstateras att stadgan ska tillämpas på lokalförvaltningen, det vill säga på kommunerna 
i Finland. Stadgan tillämpas på självstyrelseområden som är större än kommuner, det vill säga 
de välfärdsområden som inrättas i Fastlandsfinland, med undantag för artikel 4.2 och artikel 9.3 
och 9.8. På Åland tillämpas stadgan på kommunerna. Underrättelsen om tillämpningen av stad-
gan avses träda i kraft i enlighet med avtalsbestämmelserna den första dagen i den månad som 
följer tre månader efter den dag då depositarien för avtalen mottog underrättelsen 

Med anledning av den landskapsreform som föreslogs under den senaste valperioden har av-
talskontoret vid Europarådets generalsekretariat, som är depositarie för konventionen, konsul-
terats i ärendet den 5 december 2016 via Finlands ständiga representation i Europarådet. I de-
positariens skriftliga svar den 9 december 2016 sågs inga särskilda juridiska problem med att 
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lämna en sådan underrättelse. Depositarien har påpekat att artikel 13 i stadgan tillåter underrät-
telser sedan ratifikationsinstrumentet deponerats. 
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