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Kommun- och regionförvaltningsavdelningen 
 

Sammandrag av utlåtanden: Utkast till statsrådets förordning om finansiering som 
beviljas för beredning, planering och genomförande av ändringar i välfärdsområdets, 
Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering, 
informationsförvaltning och informationssystem 

1 Inledning 

Finansministeriet begärde under tiden 4.6–5.8 .2021 utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om 
finansiering som beviljas för beredning, planering och genomförande av ändringar i välfärdsområdets, 
Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering, informationsförvaltning och 
informationssystem. Utlåtanden begärdes separat av bland annat av ministerierna, kommunerna, 
samkommunerna för sjukvårdsdistrikten, landskapsförbunden, räddningsverken och Finlands 
Kommunförbund r.f. Dessutom hade andra intresserade möjlighet att ge ett utlåtande.  

Sammanlagt 38 utlåtanden lämnades in, av vilka merparten (36) via utlåtande.fi-tjänsten. Utlåtandena kan 
läsas i utlåtandetjänsten. 

En stor del av remissinstanserna ansåg att den föreslagna förordningen i princip är bra och konstaterade att 
det ger regionerna berednings- och planeringsfrihet i fråga om IKT-helheten. Nedan finns en noggrannare 
beskrivning av kommentarerna om utkastet till förordning. 

2 Kommentarer om användningsändamålet för finansieringen och dess avgränsning (3 §) (icke 
branschspecifika ändringsobjekt: grundläggande informationsteknik, förvaltningens system och 
arrangemang i fråga om ekonomi- och personförvaltningen osv.) 

I förordningspromemorian konstateras att till exempel anordningsmiljöer inte i onödan får utökas utöver den 
nuvarande nivån utan en noggrann och motiverad projektplan. I flera utlåtanden tog man ställning till detta 
genom att konstatera att utgångsläget för infrastrukturen är väldigt varierande i synnerhet i 
skärgårdslandskapen, och att det nödvändigtvis inte finns några lösningar i området som kan tas i bruk som 
sådana. Detta kan medföra behov att revidera ändringsobjekten på ett avsevärt sätt, varför 
understödstagaren borde ha möjlighet att överväga hur understödet används.  

Överföringen av nuvarande stödtjänster från en samkommuns egen verksamhet till någon anknuten enhets 
verksamhet bör betraktas som en betydande funktionell ändring, och det borde vara möjligt att använda 
understödet för planering och beredning av detta.  

I utkastet till förordning föreslås 13 användningsändamål för finansieringen. I motiveringen till punkterna 1–7 i 
motiveringspromemorian konstateras att i fråga om Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen kan 
anslaget användas för motsvarande ändamål, uppgifter eller åtgärder som inom välfärdsområden. När det 
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gäller punkterna 8–13 nämns detta inte i motiveringspromemorian. Därför ansåg HUS-sammanslutningen och 
Helsingfors stad i sina utlåtanden det vara nödvändigt att alla de användningsändamål för finansieringen som 
nämns i finansieringsutkastet skulle vara möjliga även för Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen, vilket 
också tydligt borde framgå av motiveringspromemorian.  

Remissinstanserna ansågs det också nödvändigt att foga en sådan ny punkt (14) till 3 § i förordningen som 
skulle möjliggöra att även andra nödvändiga kostnader som identifierats i samband med beredningen kan 
godkännas som användningsändamål. Detta är viktigt, eftersom uppfattningen om de ändringar som 
genomförandet av reformen förutsätter preciseras i regionerna först när planeringsarbetet kommit i gång.  
Även i övrigt önskades det att de ändringar som gäller planen ska behandlas så flexibelt och snabbt som 
möjligt. 

Västra Nylands välfärdsområde, som kommer att bli en helt ny förvaltningsorganisation utan att det skulle 
bygga till exempel på en existerande samkommun eller ett sjukvårdsdistrikt, lyftes också fram i utlåtandena.  
IKT-lösningar i Västra Nyland måste skaffas eller kombineras som helt nya IKT-lösningar. Kostnaderna för 
upphandling, ibruktagande och ändring av förvaltningssystemen och basinformationstekniken kommer därför 
att vara betydligt större i Västra Nyland jämfört med andra välfärdsområden. Därför bör ordnandet av IKT-
tjänsteproduktionen enligt utlåtandena som helhet innefatta planeringsfasen för IKT-tjänsterna, ett eventuellt 
upphandlingsskede samt ibruktagandet av själva IKT-tjänsten.  

3 Kommentarer om användningsändamålet för finansieringen och dess avgränsning (3 §) 
(ändringsobjekt som gäller informationshantering och IKT inom social- och hälsovården) 

I flera utlåtanden kritiserades det att understödet inte kan användas för att finansiera helt nya upphandlingar 
av klient- och patientdatasystem. Det konstaterades att systemen kan befinna sig i slutet av livscykeln eller att 
de kan vara svåra att integrera, varvid upphandling av nya system kan vara den enda alternativet. På detta 
sätt kunde man undvika onödiga ändrings- och investeringskostnader som betalas två gånger. För Västra 
Nylands välfärdsområdes del föreslogs det dessutom att beredningskostnaderna för upphandlingen av en 
enhetlig klient- och patientdatasystemlösning skulle kunna inkluderas i kostnaderna för IKT-ändringar i Västra 
Nyland med motivationen att situationen i Västra Nyland avviker från andra välfärdsområden.  

I fråga om 3 § 8–10 punkten i förordningen föreslogs det att man utöver förenhetligandet även definierar 
samordning som ett användningsändamål. Enligt utlåtandena kunde ett alternativ till en omfattande 
harmonisering av klient- och patientdatasystemen i välfärdsområdena utifrån en bedömning från fall till fall 
vara antingen samordning av systemen (dvs. systemintegration), inledande av ett upphandlingsförfarande för 
helt nya system eller en kombination av dessa. 

Dessutom lyfte remissinstanserna fram de arkiveringskostnader som följer av arkiveringsskyldigheten, vilka 
bör kunna finansieras med förändringsfinansiering. Klient- och patientdatasystemen inom social- och 
hälsovården innehåller också andra klient- och patientuppgifter än sådana som arkiveras i de riksomfattande 
informationssystemtjänsterna (Kanta). Föråldrade och onödiga datasystem kan tas ur bruk först när de 
nämnda arkiveringsskyldigheterna fullgjorts.   

I utlåtandena konstaterades också att man i samband med genomförandet måste göra ändringar i 
registerföringen och den elektroniska arkiveringen av klient- och patientuppgifter (bl.a. Kanta-integrationerna). 
De kostnader som är bundna till dessa borde också inkluderas i förteckningen över användningsändamål. 
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I flera utlåtanden önskades det också en precisering av begreppet ”nödvändiga kostnader”. I 
förordningspromemorian konstateras att understödet får användas endast till nödvändiga kostnader för social- 
och hälsovårdsreformen och reformen av räddningsväsendet. Kriterierna för nödvändighet upplevdes ställvis 
vara oklara. 

4 Kommentarer om användningsändamålet för finansieringen och dess avgränsning (3 §) 
(ändringsobjekt som gäller informationshantering och IKT inom räddningsväsendet) 

I utlåtandena framfördes att den nuvarande områdesindelningen för räddningsverken inte motsvarar den 
välfärdsområdesindelning i som uppstår i samband med reformen. Kostnaderna för IKT-integration och IKT-
samordning kan därför i högre grad beröra områden där denna harmonisering måste genomföras. Införandet 
av de lagstadgade Tuve-tjänsterna har också framskridit i olika takt i olika regioner. Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt konstaterade dessutom i sitt utlåtande att den prehospitala akutsjukvården vid HUS i Nyland 
har ett nära samarbete med räddningsverken, vilket innebär att ändringar som gäller räddningsverken medför 
ändringar också i HUS informationssystem, integration, datakommunikationsnät och rapportering. Således 
ansågs det motiverat att de ändringar som föranleds av detta kan inkluderas i understödet. 

5 Kommentarer om godtagbara kostnader ( 4 §) 

I utlåtandena framfördes att en stor del av de informationssystem som utnyttjas i de uppgifter som överförs till 
välfärdsområdena samt de avtal som hänför sig till dem kvarstår hos kommunorganisationerna fram till 
1.1.2023. Av detta följer att många systemändringar som blir nödvändiga på grund av reformen måste 
genomföras även i kommunerna och samkommunerna. För tydlighetens skull föreslogs en precisering i 4 §, 
t.ex. ”6) ersättning av kommunernas och samkommunernas kostnader till den del som de ändringar som är 
nödvändiga med tanke på genomförandet av reformen genomförs i kommunerna eller samkommunerna enligt 
överenskommelse med välfärdsområdet”. 

I några utlåtanden hänvisades det också till den punkten i förordningspromemorian där det konstateras att 
statsunderstödstagaren kan inkludera lönekostnaderna för personer, som anställts för skötseln av de 
uppgifter som anges i 3 §, i personalkostnaderna. I flera utlåtanden föreslogs det att understödet också borde 
täcka ersättningar för överföring av arbetsinsatser till projektarbete.  

I utlåtandena framfördes också att kostnaderna för in house-aktörerna skulle omfattas av finansieringen, 
eftersom IKT-tjänsteproduktionen inom social- och hälsovårdsverksamheten i många regioner har 
koncentrerats till in house-aktörerna.  

6 Övriga kommentarer om förordningen 

I samband med begäran om utlåtande fick man också i viss mån allmän respons om de utmaningar som 
reformen innebär i fråga om tidtabellen och finansieringsbehovet för tvåspråkiga områden. Det föreslogs 
dessutom att de kostnader som uppstår borde vara godtagbara från och med den tidpunkt då lagstiftningen 
om reformen träder i kraft, dvs. 1.7.2021. 

I flera utlåtanden konstaterades det att tidtabellen för genomförandet av IKT-ändringarna är snäv, och därför 
borde regionerna få ändringsfinansiering så snabbt som möjligt för att reformen ska kunna genomföras till 
denna del. I enskilda utlåtanden önskades det också ett beslut om den totala finansieringen för 2021–2026, 
eftersom finansiering som fastställs per kalenderår ansågs försvåra projektplaneringen, resursfördelningen 
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och genomförandet. Dessutom föreslogs det att tidsplanen för finansieringen beskrivs i förordningen eller i 
separata anvisningar för att det tydligt ska framgå hur länge finansieringen står till förfogande. Man önskade 
också att projektförvaltningen skulle vara lättare än i de tidigare utvecklingsprojekten inom social- och 
hälsovården enligt regeringsprogrammet. 

I utlåtandena lyfte man också fram de direkta konsekvenser som genomförandet av reformen medför för 
kommunernas och samkommunernas verksamhet. Därför önskades det preciseringar i 
motiveringspromemorian om bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna. 

I förordningspromemorian fastställs det att ingen finansiering riktas till reformen av verksamheten. 
Kommunförbundet r.f. konstaterar i sitt utlåtande att syftet med de nödvändiga ändringar som genomförs i 
samband med inrättandet av välfärdsområden och överföringen av uppgifter bör vara att reformera 
verksamheten. Därför borde det i ingressen till promemorian framgå att syftet med ändringarna inte är att 
upprätthålla utgångsläget utan att skapa förutsättningar för förnyelse.   

I enskilda utlåtanden ansågs det att tvåspråkiga välfärdsområden inte beaktas tillräckligt i 
användningsändamålen för finansieringen. Den temporära förvaltningen och förvaltningen av det egentliga 
välfärdsområdet måste genomföras på två språk, vilket i sig ökar kostnaderna.  
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