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MOTIVERING 

8  Bestämmelser på lägre nivå än lag 

Den lag om välfärdsområden som föreslås innehåller flera bemyndiganden att utfärda förord-
ning. Enligt 13 § i lagen om välfärdsområden får närmare bestämmelser om uppgifterna för 
delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning samt om delegationens samman-
sättning och sektioner utfärdas genom förordning av statsrådet. 

Bestämmelser om välfärdsområdets bokföringsskyldighet, bokföring och bokslut finns i lagen 
om välfärdsområden och i bokföringslagen. Enligt 116 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden 
får närmare bestämmelser om den balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och no-
terna till dem som ingår i välfärdsområdets bokslut samt om tablån över budgetutfallet och 
verksamhetsberättelsen, koncernbokslutet och noterna till det samt om delårsrapporterna utfär-
das genom förordning av statsrådet. Dessutom får närmare bestämmelser om ekonomisk in-
formation om enskilda tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet. 

I 120 § i lagen om välfärdsområden föreslås bestämmelser om uppföljning av välfärdsområdets 
verksamhet, ekonomi och tjänsteproduktion samt produktion av information. Enligt 120 § 2 
mom. får närmare bestämmelser om vilken information som ska produceras och om hur och när 
den ska produceras och lämnas utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt 120 § 3 mom. 
ska det på basis av samarbetet enligt momentet årligen genom förordning av finansministeriet 
utfärdas närmare bestämmelser om kodsystem, tekniska beskrivningar och rapporteringshel-
heter som tillämpas på lämnandet av information under följande räkenskapsperiod. 

I 21 § i lagen om välfärdsområden föreslås bestämmelser om kompetenscentret för lokal- och 
fastighetsförvaltning, som ska ägas gemensamt av välfärdsområdena, och om centrets uppgifter. 
Enligt 21 § 4 mom. får närmare bestämmelser om kompetenscentrets uppgifter och om vilka 
tjänster som omfattas av skyldigheten att använda tjänster utfärdas genom förordning av stats-
rådet. 

I den föreslagna lagen om ordnande av social- och hälsovård finns flera bemyndiganden att 
utfärda förordning för statsrådet och social- och hälsovårdsministeriet. 

Enligt 23 § 3 mom. i förslaget till lag om ordnande av social- och hälsovård får närmare be-
stämmelser om uppgifterna för delegationen för social- och hälsovård och om delegationens 
sammansättning och sektioner utfärdas genom förordning av statsrådet. Bestämmelser om de-
legationens uppgifter och sammansättning finns i 23 § 1 och 2 mom. 

Enligt 29 § 1 mom. i förslaget till lag om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdet 
inom sitt område följa befolkningens hälsa och välfärd, behovet av den social- och hälsovård 
som välfärdsområdet ordnar samt tillgången och kvaliteten på vården, jämlikheten i vården och 
vårdens verkningsfullhet, kostnaderna för vården och produktiviteten i vården samt samord-
ningen av kundernas tjänster. I 29 § 4 mom. ingår ett bemyndigande att utfärda förordning, 
enligt vilket bestämmelser om minimiinformationsinnehållet i den uppföljning som avses i 1 
mom. får utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Enligt 29 § 4 mom. 
gäller bemyndigandet att utfärda förordning också minimiinnehållet i den välfärdsberättelse och 
välfärdsplan som avses i 6 och 7 §. Enligt 6 och 7 § ska kommunen och välfärdsområdet en 
gång per fullmäktigeperiod utarbeta en välfärdsberättelse och en välfärdsplan för kommunfull-
mäktige. Enligt 7 § ska välfärdsområdet varje fullmäktigeperiod för sitt fullmäktige utarbeta en 
regional välfärdsberättelse och välfärdsplan som ska gälla befolkningens välfärd och hälsa, fak-
torer som påverkar dessa och åtgärder som har genomförts. I 29 § 2 mom. föreskrivs det om 
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skyldigheten att utarbeta en redogörelse, om den information redogörelsen ska grunda sig på 
och om redogörelsens innehåll. Enligt bemyndigandet att utfärda förordning i 29 § 4 mom. får 
det genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om 
den information som ska ingå i den redogörelse som avses i 29 § 2 mom. och om tidsplanen för 
utarbetandet av redogörelsen och tidpunkten då den ska lämnas till social- och hälsovårdsmi-
nisteriet. 

Enligt 30 § 3 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård kan närmare bestämmelser 
utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet om de uppgifter som ska ingå i 
Institutet för hälsa och välfärds expertbedömningar och i Valviras samt i regionförvaltningsver-
kets redogörelse samt om tidsplanen för att utarbeta dem och om tidpunkten då de ska lämnas 
till social- och hälsovårdsministeriet. I 30 § 1 och 2 mom., föreskrivs om skyldigheten att utar-
beta expertbedömningar och upprätta redogörelser samt om innehållet i dem och om de uppgif-
ter utifrån vilka de ska utarbetas. 

I 35 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om samarbetsområden för 
social- och hälsovården. Enligt 35 § 1 mom. finns det fem samarbetsområden för samordning, 
utvecklande och samarbete på regional nivå rörande den social- och hälsovård som ordnas av 
välfärdsområdena. Enligt det bemyndigande att utfärda förordning som ingår i bestämmelsen 
ska bestämmelser om de välfärdsområden som hör till varje samarbetsområde utfärdas genom 
förordning av statsrådet så att de i 34 § avsedda välfärdsområden som är huvudmän för univer-
sitetssjukhus och HUS-sammanslutningen hör till olika samarbetsområden. I bestämmelsen pre-
ciseras vidare att samarbetsområdena ska vara geografiskt enhetliga och utgöra funktionella 
helheter med hänsyn till ordnandet och produktionen av social- och hälsovården för områdets 
befolkning, patient- och klientsäkerheten och tillgången till tjänsterna. I regeringsproposition 
15/2017 rd från den förra regeringsperioden ingick motsvarande bemyndigande att utfärda för-
ordning, i vilket social- och hälsovårdsutskottet föreslog en precisering utifrån grundlagsutskot-
tets utlåtande (GrUU 26/2017 rd, s. 28). Grundlagsutskottet godkände den preciserade bestäm-
melsen i ett senare utlåtande (GrUU 65/2018 rd, s. 10–11). Den bestämmelse som nu föreslås 
motsvarar den preciserade formulering som grundlagsutskottet har godkänt. 

I fråga om välfärdsområdenas samarbetsavtal får det enligt 36 § 4–5 mom. i lagen om ordnande 
av social- och hälsovård genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de 
i 3 och 4 mom. avsedda frågor som ska bestämmas i samarbetsavtalet. Nämnda 3 mom. inne-
håller en förteckning över de ärendehelheter som ska bestämmas i samarbetsavtalet. Enligt 
nämnda 4 mom. ska det i samarbetsavtalet dessutom avtalas om fördelningen av kostnaderna 
mellan välfärdsområdena i anknytning till de ansvar som överenskommits med stöd av 3 mom. 
till den del det inte föreskrivs om fördelningen i 57 §. 

I 37 § 1–4 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om beredning av 
välfärdsområdenas samarbetsavtal och om uppföljning av dess fullgörande. Enligt bemyndi-
gandet att utfärda förordning i 5 mom. får närmare bestämmelser om hur det som avses i 1–4 
mom. ska beaktas vid beredningen av samarbetsavtalet och uppföljningen av hur avtalet fullgörs 
utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet får det dessutom ut-
färdas bestämmelser om tidtabellen för upprättandet av samarbetsavtalet och om den tidpunkt 
då det godkända samarbetsavtalet senast ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriet. 

Bestämmelser om utarbetande av program för välfärdsområdenas och de privata tjänsteprodu-
centernas egenkontroll och om innehållet i programmet utfärdas i 40 § 2 mom. i lagen om ord-
nande av social- och hälsovård. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet får det 
enligt 4 mom. utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av programmet 
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för egenkontroll. Enligt 38 § 5 mom. får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovår-
den meddela föreskrifter om det närmare innehållet i programmet för egenkontroll och om upp-
följningen av dess genomförande. 

I 42 § 2 och 3 mom. i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovårdens och regionförvaltningsverkens tillsynsuppgifter 
och anknytande styrningsuppgifter. Enligt 5 mom. utfärdas bestämmelser om den närmare ar-
betsfördelningen mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och region-
förvaltningsverken vid styrningen och tillsynen vid behov genom förordning av statsrådet. 

I 50 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård föreskrivs det om välfärdsområdets skyl-
dighet att ha beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden. Enligt 4 mom. får 
närmare bestämmelser om beredskap för störningssituationer och undantagsförhållanden utfär-
das genom förordning av statsrådet. 

Bestämmelser om ett välfärdsområdes rätt att för sådana tjänster som det tillhandahåller en in-
vånare i ett annat välfärdsområde få ersättning av det sistnämnda välfärdsområdet, bestämmel-
ser om fastställande av ersättningen och bestämmelser om ersättningsförfarandet finns i 57 § i 
lagen om ordnande av social- och hälsovård. Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser om grun-
derna för ersättning för tjänsterna och om fakturering och betalning av kostnaderna utfärdas 
genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

Enligt 59 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård ska välfärdsområdena se till att social- 
och hälsovårdspersonalen i tillräcklig utsträckning deltar i fortbildning som ordnas för den. 
Fortbildningen utformas med beaktande av längden på personalens grundutbildning, hur krä-
vande arbetet är och uppgifternas innehåll. Närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll, 
kvalitet och omfattning och om ordnandet, uppföljningen och utvärderingen av fortbildningen 
ska vid behov få utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 

I den lag om ordnande av räddningsväsendet som föreslås finns flera bemyndiganden att utfärda 
förordning för statsrådet och inrikesministeriet. 

I 5 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om samlande av uppgifter. Enligt 3 
mom. får bestämmelser om de uppgifter som samlas och om de välfärdsområden till vilka upp-
gifterna samlas utfärdas genom förordning av statsrådet. 

I 6 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om beslut om räddningsväsendets 
servicenivå. Enligt 4 mom. får närmare bestämmelser om grunderna för innehållet i besluten 
om servicenivån, om strukturen för och uppföljning av besluten och om den bedömning som 
utförs av regionförvaltningsverket utfärdas genom förordning av inrikesministeriet. 

I 7 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om allmän styrning, planering och 
utveckling av räddningsväsendet. Enligt 4 mom. får närmare bestämmelser om inrikesministe-
riets och regionförvaltningsverkets uppgifter och om det riksomfattande samarbetet mellan 
olika ministerier och sektorer när det gäller räddningsväsendet utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Närmare bestämmelser får utfärdas till exempel om uppgifter som gäller upprätthål-
landet av räddningsväsendets riksomfattande ledningsberedskap, den riksomfattande plane-
ringen av räddningsväsendet med tanke på undantagsförhållanden och andra störningssituat-
ioner samt beredskap att lämna i 38 § i räddningslagen avsett bistånd till utlandet och att ta emot 
bistånd från utlandet. 
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I 9 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om delegationen för räddningsvä-
sendet. Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser om delegationens uppgifter, sammansättning 
och sektioner utfärdas genom förordning av statsrådet. 

I 13 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om välfärdsområdets uppföljnings- 
och bedömningsskyldighet. Enligt 3 mom. får det utfärdas bestämmelser om minimidatainne-
hållet i den uppföljning som avses i 1 mom. Dessutom får närmare bestämmelser om uppgif-
terna i den redogörelse som avses i 2 mom. och om den tidpunkt då redogörelsen ska lämnas 
till inrikesministeriet och regionförvaltningsverket utfärdas genom förordning av inrikesmi-
nisteriet. 

I 14 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om regionförvaltningsverkets ex-
pertbedömning. Enligt 2 mom. sammanställer det regionförvaltningsverk som bestäms genom 
förordning av statsrådet en riksomfattande expertbedömning av regionförvaltningsverkens be-
dömningar. Enligt 3 mom. får närmare bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i regionför-
valtningsverkens expertbedömningar och redogörelser utfärdas genom förordning av inrikesmi-
nisteriet. Genom förordning föreskrivs också om den tidpunkt då bedömningarna senast ska 
lämnas till inrikesministeriet. 

I 16 § i lagen om ordnande av räddningsväsendet föreskrivs om välfärdsområdets egenkontroll 
av räddningsväsendet. Enligt 4 mom. får det genom förordning av inrikesministeriet vid behov 
utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i och utarbetandet av programmet för egenkon-
troll och om den plan för kvalitetskontroll och utvecklingen av tjänster som ingår i programmet 
samt om den tidpunkt då de ska lämnas till regionförvaltningsverket. 

I den föreslagna införandelagen föreskrivs om fyra bemyndiganden att utfärda förordning. En-
ligt 13 § 4 mom. i införandelagen får närmare bestämmelser om kommunernas och samkom-
munernas skyldighet att lämna välfärdsområdena uppgifter och om tidsfristerna, formen och 
tillvägagångssätten för överlämnande utfärdas genom förordning av statsrådet. Med stöd av 26 
§ 4 mom. i införandelagen får närmare bestämmelser om innehållet i den sammanställning över 
egendom som överförs från kommunerna till välfärdsområdena utfärdas genom förordning av 
finansministeriet. Med stöd av 22 § 3 mom. i införandelagen får dessutom närmare bestämmel-
ser om hur hyran bestäms i hyresavtalet mellan kommunen och välfärdsområdet utfärdas genom 
förordning av statsrådet. Enligt 42 § i införandelagen får närmare bestämmelser om bestäm-
mande av de direkta kostnaderna för egendomsarrangemang utfärdas genom förordning av 
statsrådet. 

Den föreslagna lagen om välfärdsområdenas finansiering innehåller flera bemyndiganden för 
statsrådet att utfärda förordning. Enligt lagens 8 § 2 mom. utfärdas närmare bestämmelser om 
uträkningen av välfärdsområdesindexet genom förordning av statsrådet. I 13 § 4 mom. ingår ett 
bemyndigande att genom förordning av statsrådet årligen för det följande finansåret utfärda be-
stämmelser om grundpriset per invånare för social- och hälsovården samt om grundpriserna för 
de bestämningsfaktorer som avses i 14–20 §. Enligt 14 § 4 mom. ska viktkoefficienterna för de 
faktorer som beskriver behovet av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialvård uppdateras 
genom förordning av statsrådet i samband med ändringar av välfärdsområdenas uppgifter ge-
nom att den kalkylerade effekten av uppgiftsändringen beaktas i viktkoefficienterna. Enligt 15 
§ 4 mom. ska närmare bestämmelser om de indikatorer som ska användas när koefficienten för 
främjande av hälsa och välfärd bestäms, om indikatorernas viktkoefficienter och om vilka stat-
istiska uppgifter som ska användas vid beräkningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Enligt 21 § 3 mom. utfärdas bestämmelser om grundpriserna för välfärdsområdenas räddnings-
väsende genom förordning av statsrådet. Enligt 23 § 3 mom. ska närmare bestämmelser om 
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beräkningen av tätheten i fråga om riskrutor som ska användas när riskkoefficienten för rädd-
ningsväsendet bestäms, de faktorer som ska användas när riskkoefficienterna för räddningsvä-
sendet bestäms och om deras viktkoefficienter utfärdas genom förordning av statsrådet. Enligt 
34 § 4 mom. får dessutom närmare bestämmelser om bestämmande av nivån för hela landet för 
den statliga finansieringen till välfärdsområdena för 2023 och 2024 i anknytning till förfarandet 
för den kalkylerade fördelningen av välfärdsområdenas finansiering och om insamlingen av 
uppgifter om kalkylerna samt om justeringen av kalkylerna utfärdas genom förordning av stats-
rådet. Ett utkast till en statsrådsförordning finns som bilaga till denna proposition. 

I den föreslagna lagen om statsandel för kommunal basservice ingår bemyndiganden att utfärda 
förordning som i huvudsak motsvarar den gällande lagstiftningen. Enligt 19 § 1 mom. och 20 § 
1 mom. utfärdas det årligen genom förordning av statsrådet bestämmelser om grundpriserna för 
kalkylerade kostnader och för tilläggsdelar för det följande finansåret. Genom förordning av 
statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om bestämningsgrunderna för fjärrortstalet (13 §), 
indikatorer som beskriver verksamheten för främjande av välfärd och hälsa och verksamhetens 
resultat samt om bestämningsgrunderna för och kalkyleringen av koefficienten för främjande 
av välfärd och hälsa samt om de statistiska uppgifter som ska användas vid kalkyleringen (15 
§), beräkningen av prisindexet för kommunal basservice (22 §), de skatteinkomster som ska 
beaktas vid utjämning av statsandelen på basis av skatteinkomsterna (26 §) och lämnande av 
uppgifter som rör hemkommunsersättningen (40 §). Enligt 30 § 3 mom. får närmare bestäm-
melser om utarbetandet av en uppskattning av kostnaderna och inkomsterna för 2022 och om 
de kostnader och inkomster som ska beaktas vid beräkningen i anknytning till inrättandet av 
välfärdsområden och om begränsning av de ekonomiska konsekvenserna av överföringen av 
organiseringsansvaret 2023 utfärdas genom förordning av statsrådet. Dessutom får det enligt 57 
§ 6 mom. genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om justeringen 2023 
av de kalkyler som avses i 30 § och av den utjämning av ändringen i statsandelssystemet som 
avses i 31 §. Ett utkast till en statsrådsförordning finns som bilaga till denna proposition. 

  


