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MOTIVERING 

9  Ikraf tträdande 

Lagarna om reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet föreslås träda i kraft 
stegvis så att de lagar som gäller inledande av välfärdsområdenas verksamhet i enlighet med 
den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande träder i kraft den 1 juli 2021, bestämmelserna om 
välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet den 1 mars 2022 och de egentliga lagarna om skötseln 
av uppgiften samt beskattningen och finansieringen den 1 januari 2023. 

De föreslagna välfärdsområdena som offentligrättsliga samfund inrättas direkt med stöd av in-
förandelagen i enlighet med tidpunkten för ikraftträdandet av den föreslagna lagen den 1 juli 
2021. Således ska även lagen om välfärdsområden i huvudsak vara i kraft den 1 juli 2021 eller 
så snart som möjligt efter det att lagarna har antagits och blivit stadfästa. I den första fasen 
bereder välfärdsområdenas temporära förvaltning, beredningsgruppen vid HUS och efter det att 
verksamheten har inletts i de välfärdsområdesfullmäktige som valts efter välfärdsområdesvalet, 
välfärdsområdena, organiseringen av verksamheten samt personal- och egendomsöverföring-
arna tillsammans med kommunerna och samkommunerna så att ansvaret för att ordna social- 
och hälsovård samt andra särskilt föreskrivna tjänster och uppgifter överförs på välfärdsområ-
dena från ingången av 2023. Lagen om ändring av lagen om Kommunernas garanticentral träder 
i kraft den 1 januari 2023, när de lån och andra förbindelser som Kommunfinans Abp beviljar 
kommuner och samkommuner överförs till välfärdsområdena. 

Lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet fö-
reslås träda i kraft den 1 januari 2023, och då överförs ansvaret för att ordna social- och hälso-
vården och räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena 
enligt lagen om välfärdsområden. Det föreslås dock att vissa bestämmelser som verkställigheten 
av överföringen av organiseringsansvaret förutsätter träder i kraft den 1 mars 2022, när välfärds-
områdesfullmäktige inleder sin verksamhet. En närmare beskrivning av de bestämmelser som 
ska träda i kraft 2022 finns i detaljmotiveringen till 1 § i införandelagen. Dessutom ska det 
samarbetsavtal mellan välfärdsområden som avses i 36 § upprättas första gången senast före 
utgången av 2025. 

Det föreslås att Nylandslagen träder i kraft den 1 januari 2023 och då överförs organiseringsan-
svaret från HUS till HUS-sammanslutningen, och Helsingfors stad fortsätter att ordna de upp-
gifter som överförs från andra kommuner. 

I propositionen ingår lagändringar som gäller lagar om uppgifter inom social- och hälsovården, 
dvs. hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen, och de föreslås träda i kraft den 1 januari 
2023. Detsamma gäller ändringen av lagen om elev- och studerandevård. 

Lagen om välfärdsområdenas finansiering föreslås träda i kraft vid ingången av 2023. Lagens 
15 § om koefficienten för främjande av hälsa och välfärd tillämpas dock först från och med 
ingången av 2026. Innan bestämmelsen träder i kraft fördelas den statliga finansieringen på ett 
sätt som avviker från de viktningar som föreslås i lagens 3 §. 

Lagen om ändring av inkomstskattlagen föreslås träda i kraft samtidigt som välfärdsområdena 
inrättas, det vill säga den 1 juli 2021. De ändringar som föreslås i grunderna för beskattningen 
av förvärvsinkomster träder dock i kraft först vid ingången av 2023 och därför föreslås det att 
bestämmelserna i 30 § 3 mom., 96 § 3 mom., 97 §, 100 § och mellanrubriken före den, 101 § 
och mellanrubriken före den, 104, 105, 105 a, 106, 108, 112 a och 118 §, 124 § 3 och 5 mom., 
124 b § 4–8 punkten, 125 § 2 mom., 126 och 130 §, 132 § 1 mom. samt 143 § 4 mom. träder i 
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kraft först den 1 januari 2023 och tillämpas första gången vid beskattningen för 2023. Lagen 
om inkomstksatteskalan för 2023 träder i kraft den 1 januari 2023. Lagen om ändring och tem-
porär ändring av beskattningsförfarande ska träda i kraft samtidigt som välfärdsområdena inrät-
tas. Det föreslås att 91 b § i lagen om beskattningsförfarande, som gäller noggrannheten på 
kommunernas skattesatser 2023, ska gälla till utgången av 2024. Det föreslås att 91 a § 1 mom. 
i den lagen ska träda i kraft först vid ingången av 2023. Det föreslås att lagen om ändring av 
lagen om skatteredovisning och lagen om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen ska 
träda i kraft vid ingången av 2023. Enligt förslaget ska 13 § 3 mom. i lagen om skatteredovisning 
tillämpas första gången då uppgifterna för skatteåret 2023 används som grund för beräkning av 
de enskilda kommunernas utdelning av samfundsskatt. De bestämmelser i 13 § 3 mom. som 
gällde vid ikraftträdandet tillämpas sista gången när uppgifterna för skatteåret 2022 används 
som grund för beräkning av utdelningen. En lag om ändring av 3 § i lagen om rundradioskatt 
och en lag om ändring av 6 § i lagen om inkomstdatasystemet föreslås träda i kraft samtidigt 
som välfärdsområdena inrättas. 

De ändringar som föreslås i skattegrunderna för förvärvsinkomster har beräknats enligt underla-
get för 2017 uppdaterat till 2020 års nivå. Eftersom prognoserna för skattebasen för 2023 och 
beloppet av de skatteinkomster som ska överföras från kommunerna till staten kommer att upp-
dateras och det kommer att föreslås ändringar i skattegrunderna innan bestämmelserna träder i 
kraft, kommer det under 2022 att avges en ny proposition där man föreslår ändringar i de skatte-
grunder för förvärvsinkomstbeskattningen som föreslås i denna proposition samt i fördelningen 
av beskattningskostnader. 

De ändringar som föreslås i fråga om mervärdesbeskattningen är till den del det i propositionen 
är fråga om allmänna bestämmelser om skattskyldighet vad gäller välfärdsområdets verksamhet 
avsedda att träda i kraft samtidigt som välfärdsområdena inrättas, det vill säga den 1 juli 2021. 
Till den del det i propositionen är fråga om välfärdsområdets anskaffningsneutralitet är avsikten 
att de föreslagna ändringarna ska träda i kraft samtidigt som ansvaret för att ordna social- och 
hälsovården och räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena, det vill säga den 1 januari 
2023. 

Det föreslås att lagen om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, lagen om ändring 
av lagen om kommunala arbetskollektivavtal, lagen om ändring av lagen om kommunala tjäns-
tekollektivavtal, lagen om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och 
arbetstagare, lagen om ändring av lagen om Keva och lagen om anordnande av intressebevak-
ning för arbetsgivare i kommuner och välfärdsområden ska träda i kraft den 1 juli 2021. I ikraft-
trädandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal före-
slås det att den tidigare lagen ska tillämpas på sådana överträdelser av bestämmelser i tjänste-
kollektivavtal som har inträffat innan den föreslagna lagen har trätt i kraft och på sådana strids-
åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. Vidare bör det beaktas att justeringen vart tredje 
år av beloppen för plikt infaller samtidigt för staten och den evangelisk-lutherska kyrkan. 

Det föreslås att 6 § 2 och 3 mom. i lagen om ändring av lagen om samarbete mellan kommunala 
arbetsgivare och arbetstagare ska tillämpas först 2024, då välfärdsområdena i praktiken kan 
lämna uppgifter om det första verksamhetsåret. I övergångsbestämmelsen föreskrivs det också 
särskilt om inrättandet av det samarbetsorgan som ska verka under den temporära förvaltningen. 
Under den temporära förvaltningen har det kanske inte varit möjligt att bilda en arbetsgivaror-
ganisation i välfärdsområdet och arbetstagarna har ännu inte hunnit organisera sig. Därför är det 
nödvändigt att föreskriva att samarbetsorganet under den temporära förvaltningen i lämplig om-
fattning ska sammansättas enligt samma principer som det kommunala samarbetsorganet. 
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Det föreslås emellertid att 19 och 19 a–c § i lagen om ändring av lagen om Keva ska träda i 
kraft först vid ingången av 2023. 

Vallagarna (lagförslagen 37–39) föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Lagen om förfarandet vid 
rådgivande kommunala folkomröstningar föreslås träda i kraft den 1 mars 2022. 

De ändringar som gäller de allmänna förvaltningslagarna och vissa andra lagar (lagförslagen 
25–36 samt 41–46) föreslås träda i kraft samtidigt som välfärdsområdena blir juridiska personer, 
det vill säga samtidigt som införandelagen träder i kraft. De lagändringar som gäller konkur-
renslagen och Statens revisionsverk (lagförslagen 47 och 48) föreslås träda i kraft den 1 januari 
2023. 

 

  


