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Enligt sändlista 

 

Begäran om utlåtande över utkastet till kommunstrukturlag 

 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Jyrki Katainens regering kommer regering-

en att genomföra en riksomfattande kommunreform som syftar till en livskraftig kom-

munstruktur i starka primärkommuner. Som en del av kommunreformen inledde reger-

ingen hösten 2011 en riksomfattande utredning enligt regeringsprogrammet av ända-

målsenliga kommun- och servicestrukturer för olika områden. Utredningen En livskraftig 

kommun- och servicestruktur av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur (fi-

nansministeriets publikationer 5a/2012 och 5b/2012) blev färdig i februari 2012.  

 

Finansministeriet tillsatte i februari 2012 en arbetsgrupp som bereder en kommunstruk-

turlag. Arbetsgruppen hade till uppgift att följa upp och utvärdera responsen på kommun- 

och servicestrukturutredningen och utifrån det göra upp ett sammandrag över regionrun-

dan och utlåtandena samt göra en bedömning av reformens konsekvenser och utarbeta ett 

preciserat förslag till kriterier och genomförandesätt för reformen. Arbetsgruppen skulle 

också bereda ett utkast till en regeringsproposition med förslag till en strukturlag som 

styr kommunreformen.  

 

Regeringen drog upp riktlinjer för kommunreformen vid sin aftonskola den 5 juni 2012 

och lämnade följande dag ett meddelande till riksdagen om hur kommunreformen fram-

skrider (SRM 2/2012 rd). Regeringen gav med stöd av de granskningsaspekter den defi-

nierat i riktlinjerna i uppdrag åt den arbetsgrupp som bereder strukturlagen att bereda 

närmare kriterier för reformen. De närmare kriterier som arbetsgruppen berett fastställdes 

i ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling den 27 juni 2012.  

 

Det nu aktuella utkastet till kommunstrukturlag har beretts utifrån regeringens riktlinjer. I 

propositionen föreslås ändringar i gällande kommunindelningslag, och samtidigt ändras 

lagens rubrik till kommunstrukturlag, som bättre beskriver dess innehåll. Till lagen fogas 

bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, utredningskriterier och avvikelse 

från dem samt ändras bestämmelserna om ekonomiskt stöd för kommunsammanslag-

ningar. Dessutom föreslås att språklagen ändras till vissa delar. 

 

Social- och hälsopolitiska ministerarbetsgruppen har stakat ut den 15 november 2012 hur 

servicestrukturen fortskrider. En promemoria om dessa riktlinjer ingår som bilaga 4 till 

denna begäran om utlåtande. 
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Finansministeriet ber de i sändlistan nämnda att ge sitt utlåtande om det bifogade utkastet 

rent allmänt och i synnerhet yttra sig om följande frågor: 

 

 utredningsskyldigheten, utredningskriterierna (inkl. undantagsgrunderna) och 

innehållet i utredningsskyldigheten; 

 tidsfristerna och förfarandena i propositionen;  

 statsrådets behörighet att besluta om en ändring i kommunindelningen; 

 villkoren för sammanslagningsunderstöden och deras belopp;  

 säkrandet av social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med riktlinjerna för 

servicestrukturerna inom social- och hälsovården. 

 

Utlåtandena sänds vänligen senast den 7 mars 2013 per e-post till adressen valtiovarain-

ministerio@vm.fi. 

 

 

 

 

 
Päivi Laajala 

Avdelningschef, överdirektör 

 

Ytterligare information ges 

Om utkastet till kommunstrukturlag: 

Päivi Laajala, finansministeriet, tfn 02955 30026, fornamn.efternamn(a)vm.fi 

Eeva Mäenpää, finansministeriet, tfn 02955 30266, fornamn.efternamn(a)vm.fi 

Auli Valli-Lintu, finansministeriet, tfn 02955 30079, fornamn.efternamn(a)vm.fi 

Anu Hernesmaa, finansministeriet, tfn 02955 30027, fornamn.efternamn(a)vm.fi  

 

Om riktlinjerna för servicestrukturen inom social- och hälsovården: 

Sinikka Näätsaari, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 109,  

fornamn.efternamn(a)stm.fi 

 

Ytterligare information: www.kommunreformen.fi 

 

 

Bilagor         Bilaga 1. Kommunstrukturlag – lagförslag inklusive motivering 

Bilaga 2. Schema över hur kommunreformen framskrider 

Bilaga 3. Promemoria om de övriga kommunreformsprojekten 

Bilaga 4. Promemoria om riktlinjerna för servicestrukturen inom social- och hälsovården 

 

 

Sändlista      Kommun- och stadsstyrelserna 

Finlands Kommunförbund 

Statsrådets kansli 

Utrikesministeriet  

Justitieministeriet 

Inrikesministeriet 

Försvarsministeriet 
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Undervisnings- och kulturministeriet 

Jord- och skogsbruksministeriet 

Kommunikationsministeriet 

Arbets- och näringsministeriet 

Social- och hälsovårdsministeriet 

Miljöministeriet 

Regionförvaltningsverken  

Närings-, trafik- och miljöcentralerna 

Landskapsförbunden 

Sjukvårdsdistrikten 

Specialomsorgsdistrikten 

Sosial- och hälsovårdens samarbetsområden  

Utbildningssamkommunerna och andra utbildningsanordnare 

KT Kommunarbetsgivarna  

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU 

Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty  

Kommunbranschens union 

Teknik och hälsa FKT 

Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO 

AKAVA 

FTFC 

FFC 

Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL 

MTK 

Keva 

Institutet för hälsa och välfärd 

Finlands social och hälsa r.f.  

Delegationen för medborgarsamhällspolitik 

Finlands näringsliv 

Företagarna i Finland 

Centralhandelskammaren 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 

Finlands Ortodoxa Kyrka 

Folktinget 

Sametinget 

Nationella samlingspartiet r.p. 

Finlands socialdemokratiska parti r.p. 

Sannfinländarna r.p. 

Centern i Finland r.p. 

Vänsterförbundet r.p. 

De gröna r.p. 

Svenska folkpartiet i Finland r.p. 

Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 

Ammattiosaajien kehittämisyhdistys AMKE  

Barnombudsmannens byrå 

Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund  

Allians r.f. 

Delegationen för ungdomsärenden  

Hembygdsförbundet  

Helsingforsregionens miljötjänster HRM 

Helsingforsregionens trafik HRT  

 


