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Finland: Reformiver i över 10 års tid
• Kommun- och servicestrukturreformen 2005 – 2012

» Bilda större kommuner och öka samarbetet mellan kommunerna

• Kommunstrukturlagen samt social- och hälsovårdsreformen
2013 – 2015
» Kommunerna utredningsskyldiga enligt 3 kriterier; service- och

befolkningsunderlag, arbetsplatsförsörjnings- pendlings- och
samhällsstrukturskriterier samt ekonomi

» Sote-förslag nr 1, år 2013
• Ca 30 basområden med minst 20 000 inv. (=kommuner)
• Ca 20-30 social- och hälsovårdsområden med minst 50 000 inv. (=kommuner)
• 5 specialupptagningsområden

» Sote-förslag nr 2, år 2014
• 5 social- och hälsovårdsområden (=nuvarande specialupptagningsområden)

• Vård- och landskapsreformen 2016 -

21.9.2016
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Om
strukturreformen

år 2006

”Jag tror att
den gick lite
framåt igen”
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”En omöjlig kommunreform”
Regeringen år 2012 med sina kommunkartor
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Kommunsammanslagningar i Finland 2000-2018
Minskning av antalet kommuner
(tot: 141). 1.1.2017: -2
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Number of municipalities in Finland 
by population size, year 2018 (N=311)
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Landskapsreformen i Finland 

• Landskap: 18 landskap + Åland

• Finansiering: Landskapen finansieras av 
staten

• Direkta val: Landskapsval i oktober 2018

• Personal: Över 220 000 personer flyttas från 
kommuner och samkommuner till landskapen  
+ 5 000 från staten

• Temporär förvaltning från 1.6.2018

11

http://alueuudistus.fi/sv/landskap
http://alueuudistus.fi/sv/finansieringsreformen/linjedragningar
http://alueuudistus.fi/sv/landskapsval
http://alueuudistus.fi/sv/-personal
http://alueuudistus.fi/sv/temporar-forvaltning-
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18 landskap + Åland
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• Lappland
• Norra Österbotten
• Österbotten
• Södra Österbotten
• Mellersta Österbotten (minsta landskap, 69 000 inv., 11 kommuner)
• Kajanaland
• Norra Savolax
• Norra Karelen
• Södra Karelen
• Södra Savolax
• Mellersta Finland
• Birkaland
• Satakunta
• Egentliga Finland
• Egentliga Tavastland
• Päijänne-Tavastland
• Kymmenedalen
• Nyland (största landskap, 1,6 milj. inv., 26 kommuner) 
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Vad flyttas till landskapet?

Offentlig förvaltning idag Offentlig förvaltning år 2020
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62 samarbetsområden 
kring miljöhälsovård

190 organisationer
för social- och

hälsovård44 kommunala
avbytarenheter

22 räddningsverk
56 landsbygds-
förvaltningar

15 NTM-centraler
18 landskapsförbund

15 TE-centraler

295 kommuner (+ Åland) 295 kommuner (+ Åland)

6 regionförvaltningsverk
Statens tillstånds- och

tillsynsmyndighet (Luova)

18 
landskap

http://alueuudistus.fi/sv/statens-tillstands-och-tillsynsmyndighet
http://alueuudistus.fi/sv/landskap
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Landskapets uppgifter 1.1.2020 -

v Social- och hälsovård
v Räddningsväsende
v Miljö- och hälsoskydd
v Regionala utvecklingsuppgifter och uppgifter som gäller 

främjande av näringarna
v Landskapsplanläggning
v Främjande av landskapets identitet och kultur
v Övriga regionala tjänster som enligt lag ska ordnas av 

landskapen.

28.4.2018
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Källa: http://alueuudistus.fi/sv/landskapets-uppgifter

Enligt utkastet till landskapslag (18.5.2017) kommer landskapen att ha 
25 uppgiftsområden när de inleder sin verksamhet

http://alueuudistus.fi/sv/landskapets-uppgifter
http://alueuudistus.fi/sv/lagforslag-och-utkast
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Landskapets uppgifter fr o m januari 2020
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1. Social- och hälsovård
2. Förebyggande tjänster för att främja social välfärd och hälsa och 

stöd för kommunerna i form av experttjänster, förebyggande vård,
3. Regional alkoholförvaltning
4. Räddningsväsende
5. Hälsoskydd, tobakskontroll, livsmedelstillsyn samt tillsyn över 

djurens hälsa och välbefinnande och veterinärtjänster
6. Utveckling av jordbruk och landsbygd
7. Marknadsarrangemang i anslutning till lantbruksprodukter, 

produktionsinsatsernas säkerhet, kvalitet och användning samt 
övervakning av växternas sundhet

8. Fiskerinäring och vattenhushållning
9. Regionutvecklingsmyndighetens uppgifter, utveckling och 

finansiering av regionen, dess näringsliv och 
innovationsomgivningar, utveckling av utbildning och kompetens i 
anslutning till dem, främjande av kultur, ordnande av arbets- och 
näringstjänster samt främjande av integration

10. Prognostisering av regionala utbildningsbehov på kort, lång och 
medellång sikt samt beredning av regionala utbildningsmål

11. Planering av landskapet och planläggning på landskapsnivå
12. Främjande kommunernas planering av områdesanvändningen och 

ordnande av byggväsendet
13. Främjande av skyddet av naturens mångfald och vård av 

kulturmiljön
14. Trafiksystemets funktionsduglighet, trafiksäkerhet, väg- och 

trafikförhållanden, regional väghållning, markanvändningssamarbete 
och produktion av uppgifter som berör verksamhetsmiljön och som 

kan utnyttjas för planeringen av trafiksystemet på riksnivå
15. Övervakningsuppgifter i anslutning till hanteringen av farliga 

kemikalier och sprängämnen
16. Inrättande av ett regionalt motionsråd i samarbete med andra 

landskap och främjande av motion i landskapet genom 
motionsrådets verksamhet samt uppgifter i anslutning till 
friluftsleder

17. Främjande av landskapets identitet i regionen i samarbete med 
andra regionala aktörer

18. Samordning av planer och utvecklingsåtgärder som berör kultur som 
en del av landskapsstrategin och -programmet samt förverkligandet 
av planläggningen på landskapsnivå

19. Främjande och planering av vattenförsörjningen, användning och 
skötseln av vattentillgångarna, hantering av översvämningsrisker, 
regionala naturtillgångsuppgifter samt genomförande av miljö-, 
vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten

20. Vatten- och havsskydd, ordnande och förverkligande av vatten- och 
havsvård samt havsplanering

21. Produktionen av miljökunskap och förbättrande av 
miljömedvetenheten

22. Landskapets beredskap och samordning av regional beredskap
23. Ordnande av avbytarservice för lantbruksföretagare och 

pälsdjursuppfödare samt ersättning av kostnaderna för renskötarnas 
avbytarservice

24. Uppgifter i anslutning till regionala delegationer för romska ärenden
25. Ordnande och utveckling av regional samservice

Källa: http://alueuudistus.fi/sv/landskapets-uppgifter

http://alueuudistus.fi/sv/landskapets-uppgifter
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Huvudlagarna i anslutning till reformen

§ Lagen om ordnande av social- och hälsovård
§ Införandelagen
§ Landskapslagen
§ Lagarna om finansiering  
§ Lagen om landskapens finansiering
§ Lagen om statsandel för kommunal basservice 

§ Lagarna om beskattning
§ De lagar som gäller personalen
§ Vallagstiftningen
§ Lagarna om allmän förvaltning 
§ Åland 

Landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovården behandlas samtidigt i riksdagen under våren 2018. 

28.4.2018
16



Onnistuva Suomi tehdään lähellä      
Finlands framgång skapas lokalt 28.4.2018

17

Om tidtabellen
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Hur ska landskapen fungera?

28-04-2018
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Beslutsfattandet och invånarnas deltagande i landskapet

Källa: http://alueuudistus.fi/sv/regionforvaltningsreformen/beslutsfattande
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Landskapsval

28.4.2018
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Landskapets 
invånarantal

Antal ledamöter 
minst

högst 200 000 59 

200 001—400 000 69 

400 001—600 000 79 

600 001—800 000 89 

över 800 000 99 

• Landskapsval ordnas första gången söndagen den 28 oktober 2018.
• Mandattiden 1.1.2019 – 31.5.2021.
• I fortsättningen förrättas landskapsval alltid samtidigt som ordinarie kommunalval. 

(år 2021, 2025, 2029 och så vidare)

• Varje landskapsfullmäktige fattar i 
fortsättningen själv beslut om antalet 
ledamöter. 

• I landskapslagen ska föreskrivas att det i 
mindre landskap väljs minst 59 ledamöter 
och  i det största minst 99 ledamöter. 

• I det första landskapsvalet väljs det 
minimiantal ledamöter som anges i 
landskapslagen.

• Inget hinder för kommunfullmäktiges 
ledamöter och riksdagsledamöter att 
kandidera även på landskapsval.

Källa: http://alueuudistus.fi/sv/landskapsval
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Finansiering av landskapens verksamhet

(1/2)

10%

87% Ikärakenne ja tarve

Landskapet får finansiering av staten 
men beslutar själv hur pengarna 
används. 
Landskapen beslutar själv om 
ersättningsnivån till producenter av 
direktvalstjänster. 

Den fasta ersättningen baserad på antal 
kunder och deras behovsfaktorer (ålder, kön, 
sysselsättning) ska vara minst 80%. 
Kan kompletteras med incitamentbaserade 
ersättningar (bonusar/sanktioner), 
prestationsbaserade ersättningar eller andra 
ersättningar (ex. långa avstånd).

Alla vårdcentraler har samma 
kundavgift.

Staten finansierar landskapens vårdtjänster

89%
Behovsbaserad
finansiering

85,687 %  åldersstruktur och
behov
1,500 %    invånartäthet
1,400 %    främmande språk
0,300 %    tvåspråkighet
0,113 %    skärgård

10%
Finansiering som
baserar sig på
invånarantal

1%
Hyte-
finansiering

Man utreder ibruktagandet av en landskapsskatt

28-04-2018
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http://alueuudistus.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-turvaa-maakuntien-rahoituksen-
riittavyyden-ja-uudistuksen-sujuvan-alun

http://alueuudistus.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-turvaa-maakuntien-rahoituksen-riittavyyden-ja-uudistuksen-sujuvan-alun
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http://alueuudistus.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/julkiset-tyovoima-ja-
yrityspalvelut-siirtyvat-maakunnille
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Kommunerna står inför 
stora förändringar
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Personalöverföring från kommun, samkommun och stat 
till landskapen

28-04-2018

Totalt ca 220 000 
anställda övergår 
till landskapens tjänst 
som s.k. gamla 
arbetstagare ända 
tills utgången av 
2020. 

Personalens 
rättigheter och 
skyldigheter bevaras.
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Skatteöverföring från kommunerna

Reformens 
kommunspecifika 
förändringar begränsas i det 
nya statsandelssystemet till 
+/- 100€ per invånare inom 
en övergångsperiod på 4 år. 

28-04-2018
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Vad ska kommunen göra i framtiden?
Främjar kompetens och kultur

Utvecklar livsmiljön
Främjar lokal identitet och 
demokrati

Främjar 
kommuninvånarens 

välfärd

• Småbarnspedagogik
• Förskoleundervisning och 

grundläggande utbildning
• Gymnasieutbildning
• Yrkesutbildning
• Fritt bildningsarbete
• Konst- och kulturtjänster
• Bibliotekstjänster
• Ungdomstjänster
• Idrotts- och motionstjänster

• Ortens attraktionskraft
• Stöd till svårsysselsatta: uppsökande 

ungdomsarbete, verkstäder, förebyggande 
av långstidsarbetslöshet, stadsdelsarbete, 
integration

• Näringspolitik: företagsrådgivning, 
utvecklingsprojekt, företagstomter, 
marknadsföring av regionen, öppna data

• Resurssmarta verksamhetsformer

• Markpolitik
• Planläggning och planering av 

markanvändningen
• Trafik, kollektivtrafik
• Uppbyggnad och underhåll av vägnätet
• Vattentjänster
• Avfallshantering
• Energiproduktion och distribution
• Byggnadstillsyn
• Bostadsväsendet
• Miljövård och en sund livsmiljö
• Säkerhet och beredskap

• Mångsidiga möjligheter att delta
• Lokal vi-anda
• Kommunikation och interaktion
• Val och representativ demokrati
• Medborgarorganisationernas 

verksamhetsförutsättningar
• Invånarnas frivilliga verksamhet

Främjar kommunens livskraft
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www.kommunforbundet.fi/arttu2

http://www.kommunforbundet.fi/arttu2
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Utgångpunkterna lovar gott…
• Kommuninvånarnas tro på attraktionskraften i den egna 

hemkommunen har stärkts 
• Identitet och samhörighet med hemkommunen (eller 

kommundelen) har blivit starkare 
• Tillfredsställelsen med kommunala servicen är på hög 

nivå 
• Invånarnas förtroende för kommunala beslutsfattare och 

beslutsfattandet har ökat lite fast misstron är större än 
förtroendet

• Kommuninvånarna stöder det representativa systemet och 
tilltron till effekten av de direkta påverkningsmöjligheterna 
är på måttlig nivå.

[pvm]
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Kommuner ur invånarens synvinkel

M.Pekola-Sjöblom 16.4.2018
Källa: ARTTU2 Kommuninvånarenkäter 2015 och
2017
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Kommuninvånarnas svar på frågan
”Vilka tre saker anser du vara viktigast i en bra hemkommun?

(% av svaranden valt bland de tre viktigaste (N-2017= 11 582)

2
8

18
26
28
31
31

36
46
48

0 20 40 60 80 100

Något annat
Lokal samhörighet, fungerande grannrelationer

Goda försörjningsmöjligheter
Goda trafikförbindelser

Bra boende
Närhet till naturen

Familj och andra närstående
Trygghet

Bra boendemiljö
God service

Källa: ARTTU2 Kommuninvånarenkät 2017
M.Pekola-Sjöblom 16.4.2018
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De bäst skötta 
kommunala tjänster
skalan 1-5; ju högre värde, desto positivare 

inställning till skötseln av tjänsten.

Medel-
värde
på skalan 

1-5

% anser 
som bra 

skött
(utan vet ej svaren)

De sämst skötta
kommunala tjänster

skalan 1-5; ju lägre värde, desto negativare inställning 
till skötseln av tjänsten.

Medel-
värde
på skalan 

1-5

% anser 
som bra 

skött
(utan vet ej svaren)

Bibliotekstjänster 4,45 91 Utkomststöd 2,98 32
Avfallshantering 4,16 81 Hemservice för barnfamiljer 3,04 37
Mödra- och barnrådgivning 4,11 79 Väg- och gatuskötsel 3,05 36
Medborgar-/arbetarinstitut 4,08 79 Institutionsvård för äldre 3,06 34
Idrottservice 4,08 79 Missbrukarvård 3,11 33
Återvinning 4,06 78 Barnskyddstjänster 3,12 35
Förskoleundervisning 4,04 78 Hemservice för äldre 3,13 34
Sjukskötarens/hälsovårdarens 
mottagning

4,02 75 Kommunens bostadsutbud 3,19 39

Grundläggande utbildning, 
åk 1-6

4,02 78 Mentalvårdstjänster 3,20 40

Kulturservice 4,01 77 Serviceboende för äldre 3,27 42

Källa: ARTTU2 Invånarenkäter 2015 & 2017.
Rapport: Parhaat mahdolliset palvelut kaikille kuntalaisille? (Pekola-Sjöblom 2017). 

Kommuninvånarnas åsikter om skötseln av kommunala tjänster
De bäst och sämst skötta kommunala tjänsterna, ARTTU2-kommunerna våren 2017.  

(N=6 780 – 10 814). (Högsta och lägsta medelvärden på skalan 1-5. Svarsalternativ ’kan ej säga’ inte med på analysen)

M.Pekola-Sjöblom 16.4.2018

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3424
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Beslutsfattarnas bedömning av hur olika omständigheter påverkar 
kommunens verksamhetsförutsättningar under fmge-perioden 2017-2021. 

Procentuell (%) svarsfördelning. (N=976)
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Invandring
Förändrade värden och vanor hos befolkningen

Digitalisering
Befolkningsförändringar

Lagstiftning och statlig styrning
Vård- och landskapsreformen

Finlands ekonomiska utveckling
Det lokala näringslivets utveckling

i stor utsträckning (4+5) neutral (3) i liten utsträckning (1+2)

Källa: Siv Sandberg: Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja 
toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. 
Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 2/2018. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.

M.Pekola-Sjöblom 16.4.2018

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3460
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3460
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Kommunala beslutsfattarnas åsikter om hur viktiga följande åtgärder är för 
att förbättra kommunens livskraft och kommuninvånarnas välmående.

37Källa: Siv Sandberg: Kuntapäättäjien näkemykset haasteista ja 
toimenpiteistä valtuustokaudella 2017-2021. 
Uutta ARTTU2-ohjelmasta nro 2/2018. Suomen Kuntaliitto. Helsinki.
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Lokal försöksverksamhet
Att öka kommuninvånarnas valfrihet gällande servicen

Sänkning av skatter och avgifter
Att öka tryggheten

Att aktivt försöka locka verksamhet och evenemang till orten
Åtgärder som främjar samhörighet

Företagsrådgivningstjänster
Samarbete med lokala organisationer och föreningar

Förnyelse av förvaltnings- och beslutsstrukturer i kommunen
Marknadsföring av kommunen

Att utnyttja digitaliseringens möjligheter
Förebyggande av utslagning

Förnyelse av kommunala förvaltningens rutiner
Samarbete med grannkommunerna

Att erbjuda verksamhetslokaler åt företag
Utveckling av utbildningsmöjligheter

Utveckling av kommunens service
Samarbete med lokala företag

Kollektivtrafik
Bostadspolitik

Att genomföra kommunala upphandlingar så att de stärker…
Utvecklingsprojekt som utvecklar näringsverksamheten

Planläggning och markanvändning

Andel (%) svarande som 

nämnt högst sju (7) 

åtgärder som uppfattats 

som särskilt viktiga för 

sin egen kommun.

ARTTU2-forskningskommuner, 

våren 2017

Andel (%) svaranden (N=981)
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Kommunerna
i reformen

1. Olikheter finns 
och de växer

2. Tillfredsställelse 
med kommunala 
servicen har vuxit

4. Förtroendet       
och omfattande 

delaktighet             
är nödvändiga

7. Ledarskapets 
betydelse växer i 

vardagen och i 
reformerna

5. Demokrati-
underskottet 
ändrar form

6. De anställda är 
den viktigaste 

resursen

8. Hur reformerna 
genomförs har  
en avgörande 

betydelse

3. Reformens mål 
och motiveringar 

är viktiga

Läs mera: Kommunförbundets pressmeddelande 22.3.2018: 
https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2018/atta-slutsatser-
av-forskningen-om-landskaps-och-vardreformen

ARTTU2: Slutsatser av forskningen om landskaps- och vårdreformen samt 
om kommuner i reformen
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2. Förstärk kommunens 
identitet och betydelse 

för invånarna

3. Uppmärksamma
relationer mellan 

kommunkoncernen och 
sektorerna

4. Främja
serviceintegration och 

ny teknologi

5. Uppmuntra försök      
i verksamheten och i 
serviceinnovationer

1. Klargör kommunens 
självstyrelse

Realtidsutvärdering av beredning av landskaps- och vårdreformen och framtidens kommun (REA), våren 2018: 
Fem utvecklingsförslag till kommunerna

Rapport: Stenvall Jari, Vakkala Hanna & Sandberg Siv (2018): Navigoivat 
kunnat (Navigerande kommuner). Acta nr 270. Undersökningar nr 5 inom
programmet ARTTU2. Finlands Kommunförbund. Nyhet 21.3.2018.
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Kommunala beslutsfattares åsikter om vikten av rollerna               
i framtidens kommuner. 

%-andel svar, N=185. ARTTU2-kommunerna, oktober 2017.

Källa: ARTTU2: REA-barometer –enkät, hösten 2017
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Utvecklings- och partnerskapsrollen
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5 mycket viktig 4 3 2 1 inte alls viktig
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Kommunens
framtidscenarier
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Vi bygger framtidens kommun varje dag

28.4.2018
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Tack!

www.kommunforbundet.fi
www.kommuntorget.fi

http://www.kommunforbundet.fi/
http://www.kommuntorget.fi/

