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Inledning 

I det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering anges visionen för Finlands fram-
tid: ”Finland år 2025 är ett land som förnyar sig, som bryr sig och som är tryggt, där var och en av 
oss kan känna sig viktig. I vårt samhälle råder förtroende.” Regeringen har som mål att lyfta in 
Finlands ekonomi på ett spår av hållbar tillväxt och förbättrad sysselsättning samt att säkerställa 
finansieringen av de offentliga tjänsterna och den sociala tryggheten. Många av de finanspolitiska 
mål som regeringen har ställt upp kommer att uppnås. Regeringens sysselsättningsmål på 72 pro-
cent verkar uppnås; trenden för sysselsättningsgraden (rensad från säsongvariation och slump-
mässig variation) var 71,1 procent i februari. Också regeringsprogrammets mål på 110 000 nya sys-
selsatta är nåbart. De sysselsattas antal har vuxit med 90 000 sedan början av regeringsperioden 
fram till våren 2018. Den totala skattegraden började sjunka 2017. Skuldsättningen inom de offent-
liga finanserna i förhållande till bruttonationalprodukten bröts redan 2016. Dessutom kommer 
skuldkvoten att fortsätta sjunka under de närmaste åren och underskottet i statsfinanserna kommer 
att minska. 

Regeringen håller fast vid det långsiktiga balansmålet för de offentliga finanserna och tar igen håll-
barhetsunderskottet på 10 miljarder euro. Det ska täckas med besparingar på 4 miljarder euro och 
med reformer som ska förbättra de offentliga finanserna med 4 miljarder euro. De återstående 2 
miljarderna ska täckas med åtgärder som främjar sysselsättning och tillväxt. 

I regeringsprogrammet valde regeringen fem prioriterade områden som konkretiseras i 26 spets-
projekt. Regeringen genomför dessutom pensionsreformen och social- och hälsovårdsreformen, 
minskar den offentliga sektorns utgifter och reformerar centralförvaltningen.  

Regeringen har under regeringsperioden regelbundet utvärderat genomförandet av spetsprojekt 
och reformer vid sina strategisessioner och vid behov beslutat om nya åtgärder för att uppnå målen. 
Av de ursprungliga spetsprojekten har en stor del redan avslutats. Till exempel när det gäller spets-
projektet för stärkande av konkurrenskraften och förutsättningarna för företagande är man nästan 
i mål i fråga om de uppställda målen.  

Nya beslut har fattats framför allt vid ramförhandlingarna 2017 och 2018. Vid halvtidsöverläggning-
arna våren 2017 beslutade man om 31 nya initiativ, som strukturerades i fyra helheter (förteckning 
över åtgärderna och hur de framskrider finns i bilaga 1): 

• Kompetens, tillväxt och sysselsättning
• Omsorg
• Förnyelse
• Säkerhet

Under ramförhandlingarna 2018 beslutades det om nya åtgärder framför allt när det gäller syssel-
sättningen, tillgången på kunnig arbetskraft, underlättandet av kontinuerligt lärande, social rättvisa, 
bostadspolitiken, stöd för genomförandet av landskaps- och social- och hälsovårdsreformen samt 
en fortsatt minskning av den offentliga sektorns kostnader. Dessutom beslutade regeringen om nya 
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verkningsfulla åtgärder för avveckling av normer. De centrala åtgärder som kompletterar regering-
ens spetsprojekt och reformer har inkluderats i detta dokument.  

Uppdatering av handlingsplanen är en central del av regeringens strategiprocess 

Detta är Juha Sipiläs regerings fjärde, justerade handlingsplan. Den mer detaljerade planeringen av 
åtgärderna är en del av verksamhetsplaneringen vid ministerierna.  

I denna handlingsplan preciseras spetsprojektens och reformernas viktigaste skeden. Det är fråga 
om ett reformprogram som regeringen förbinder sig fullt ut att genomföra. Dokumentet inbegriper 
inte innehållet i hela regeringsprogrammet. I dokumentet sammanställs de viktigaste åtgärderna 
som främjar förutom spetsprojekten och reformerna också den ändring som behövs för att uppnå 
regeringens vision. 

Hösten 2015 beslöt regeringen att göra en engångssatsning på en miljard euro på spetsprojekt som 
fördelas 2016–2018. Regeringens handlingsplan genomförs inom ramen för denna finansiering, de 
befintliga ramarna för statsfinanserna och planen för de offentliga finanserna i övrigt. I samband 
med de prioriterade områdena anges den spetsprojektfinansiering som anvisats dem. För ett spets-
projekt kan också annan finansiering finnas tillgänglig. 

Regeringen styr genomförandet av spetsprojekten vid sina strategisessioner. Varje spetsprojekt har 
en egen ansvarig minister och alla prioriterade områden har egna ministerarbetsgrupper. Material 
som åskådliggör hur handlingsplanen framskrider finns på webbplatsen vn.fi.  



Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs
och den strukturella arbetslösheten minskas2

1. SYSSELSÄTTNING OCH KONKURRENSKRAFT

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET

I Finland är det alltid lönsamt att arbeta och att sysselsätta. Finland är ett konkurrens-
kraftigt land där företagande, ägande och investeringar lönar sig bättre än för närvarande.

För att finansieringen av välfärdstjänster 
och inkomstöverföringar ska tryggas har 
man genomfört reformer som förbättrar 
incitamenten att arbeta, gör det mer 
attraktivt att sysselsätta och förbättrar 
arbetskraftsförvaltningens funktion och 
konkurrenskraften.

år
2025

Sysselsättningsgraden har 
stigit till 72 procent och 
antalet sysselsatta har ökat 
med 110 000 personer. 
Investeringarna överstiger 
avskrivningarna och  
arbetsinsatserna har ökat. 

Reformerna ökar utbudet 
på arbete och företagan-
det, gör näringsstruktu-
ren mer mångsidig och 
stärker den offentliga 
ekonomin med över en 
miljard euro.

Arbetskraftsförvaltningen reformeras så
att den stöder sysselsättningen4

Bostadsbyggandet ökar5

SPETSPROJEKT

Konkurrenskraften stärks genom förbättrade
förutsättningar för näringsliv och företagande1

30 mn €

Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs3

121 mn €
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Näringsminister Mika Lintilä samt ministrarna Sanni Grahn-Laasonen, Jari Lindström och Anne-
Mari Virolainen 

Åtgärderna inom spetsprojektet som stärker konkurrenskraften utgör ett företagarpaket genom vil-
ket företag stöds i de olika faserna av deras utveckling. Målet är att avlägsna hinder för företags-
verksamhet och företagande och förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagen på hemma-
marknaden och världsmarknaden. Genom åtgärderna effektiviseras företagens och företagarnas in-
ternationaliseringstjänster, stärks instrumenten för företagsfinansiering, lindras regleringen och till-
ståndsprocesserna samt öppnas marknaden för konkurrens.  

Spetsprojektets skeden: 

Uppnådda resultat: 
• Konkurrenskraftsavtalet förbättrar Finlands kostnadskonkurrenskraft bland annat genom att

den årliga arbetstiden förlängs med 24 timmar utan att inkomstnivån ändras.
• Butikernas öppettider avreglerades vid ingången av 2016.
• Företagarpaketets åtgärder har genomförts och omfattar bl.a. 600 miljoner euro i tillväxtfinan-

siering.
• Ett påskyndat förfarande för tillståndsprocesserna för stora industriella investeringsprojekt

har beretts.
• Totalöversynen av upphandlingslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2017.
• Reformen Business Finland trädde i kraft den 1 januari 2018.
• En vägkarta för digital plattformsekonomi blev klar hösten 2017.
• Ytterligare finansiering har riktats till Business Finland (BF) och Finlands Akademi för tillväxt-

motorer (Business Finland) och toppforskningens flaggskepp (Finlands Akademi). Finlands Aka-
demi valde de två första flaggskeppen i april 2018. Regeringen har också ökat satsningarna på
kompetens och utbildning genom att besluta om kapitalisering av flaggskepp, tillväxtmotorer
och yrkesutbildning.

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Programmet för artificiell intelligens blir klart 4/2019 (se de nya initiativen).
• ANM har tillsatt utredare för företagsamhet som ska utarbeta ett förslag till ett strategiskt åt-

gärdsprogram för främjande av företagande som sträcker sig över regeringsperioderna. Försla-
get ska vara klart senast den 30 juni 2018.

Spetsprojekt 1: 
Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande 
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• Programmet Turism 4.0: Höjning av anslagen för Visit Finland-verksamheten samt åtgärder för
att stärka företagens digitala kunskaper och öka turismen året runt.

• Åtgärdsprogrammet Talent Boost främjar tillväxt med hjälp av internationella experter.
• Som ett försök med Business Finlands finansierings- och nätverkstjänster inleds en service-

helhet som innefattar en databank för innovationer som ska stödja effektivare kommersiali-
sering av forskningsinformation och kompetens.

• Business Finland erbjuder i samarbete med privata aktörer och aktörer på landskapsnivå samt
UM och Finnvera en omfattande och smidig servicehelhet till stöd för företagens export och
internationalisering.

• För att öka det privata kapitalet på riskkapitalmarknaden och göra investerarskaran mångsidi-
gare utreds det vilka förutsättningar det finns för en lagändring som skulle trygga en neutral
skattebehandling av placeringar som stiftelser och allmännyttiga samfund gjort i riskkapital-
fonder som har kommanditbolagsform i förhållande till deras placeringar i andra finansierings-
instrument, förutsatt att reglerna om statligt stöd inte utgör något hinder (Rapport av FM:s
skattearbetsgrupp våren 2018).
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Arbetsminister Jari Lindström  
 

Målen för reformer av den sociala tryggheten och utkomstskyddet för arbetslösa: sporra till att 
snabbt ta emot arbete, förkorta arbetslöshetsperioderna, minska den strukturella arbetslösheten 
och spara offentliga resurser. Utkomstskyddet för arbetslösa reformeras, bidragsfällor som utgör 
hinder för att ta emot arbete undanröjs och en modell för aktiverande social trygghet utvecklas. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Arbetslöshetsförmånen används för finansiering av lönesubventionen och startpengen samt 

betalning av rörlighetsunderstödet. Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna våren 2018 
att förlänga finansieringsmodellen till 2019 och i samband med landskapsreformen även från 
2020 framåt. 

• Arbetslösa arbetssökande intervjuas med tre månaders intervall.  
• Maximitiden för den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen har förkortats.  
• Maximitiden för den arbetslösa arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshets-

förmån har förlängts för att denne ska kunna slutföra lärokursen för grundläggande utbildning. 
• Villkoren för alterneringsledighet har skärpts.  
• Bestämmelserna om skyldigheten att ta emot arbete enligt lagen om utkomstskydd för ar-

betslösa har skärpts. 
• En aktiveringsmodell inom utkomstskyddet för arbetslösa infördes vid ingången av 2018.  
• I och med reformen av utsökningslagstiftningen är utsökningsgäldenärer som fått arbetslös-

hetsförmån i minst ett år berättigade till högst sex månaders uppskov med utmätningen av lö-
nen.  

• Utkomstskydd för arbetslösa för självsysselsatta 
o Arbetslösa personer har möjlighet att i 4 månaders tid bedriva företagsverksamhet 

utan att förlora arbetslöshetsförmånen 
• Arbetstagarnas möjlighet till skattefrihet för utbildning som erbjuds av arbetsgivaren har för-

tydligats och utvidgats genom att det tagits in en bestämmelse om saken i inkomstskattelagen.  
 
  

Spetsprojekt 2:  
Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella arbetslös-
heten minskas 



13 
 

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:  
• Kompletteringar av sysselsättningspaketet vid ramförhandlingarna 2018:  

o Precisering av och extra resurser för aktiveringsmodellen. Arbets- och näringsbyråer-
nas personalresurser utökas med 206 årsverken och sysselsättningsanslagen med 11,2 
miljoner euro. Det görs möjligt att uppfylla villkoren för aktivitet även genom att delta i 
sysselsättningsfrämjande service som ordnas av ett fackförbund, en facklig organisat-
ion, en civilsamhällesorganisation, en kommun eller motsvarande organisation, om ord-
nandet av servicen i fråga finansieras med offentliga medel eller på något annat sätt 
har godkänts av arbetskraftsmyndigheterna.  

o Regeringen lämnade den 19 april 2018 en proposition till riksdagen med förslag till lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa så att den arbetssökande ska ha 
rätt att studera utan att förlora arbetslöshetsförmånen, om han eller hon har fyllt 25 år 
och studierna varar högst sex månader. Studierna ska betraktas som sådan aktivitet 
som krävs enligt den s.k. aktiveringsmodellen.  

o Reglerna om utkomstskyddet för arbetslösa utvecklas i syfte att förbättra incitamenten 
för att ta emot kortvarigt arbete. Beslut om det exakta tillvägagångssättet fattas före 
budgetmanglingen 2018.  

o Sysselsättningen bland äldre personer förbättras genom att det inleds beredning på 
trepartsbasis i syfte att främja möjligheterna att stanna kvar i arbetet och återsyssel-
sättningen av arbetslösa. Arbetsgruppens mandatperiod varar 2.5.2018–31.12.2018.  

o Sysselsättningen för partiellt arbetsföra och andra personer i svag ställning på arbets-
marknaden främjas i samband med pilotförsök som gäller tillväxttjänsterna (jfr. Välfärd 
och hälsa – spetsprojekt 5).   

o Återgången till arbetslivet för personer som varit familjelediga stöds med ett pilotför-
sök, inom vilket det vid familjecentren erbjuds karriär- och jobbsökarträning.  

• Tillräckliga resurser för arbetskraftspolitiken tryggas. 
• Finansieringsalternativen för lönesubventionen utvärderas i början av 2019, målet är att 

finansieringen med anslagen för arbetslöshetsförmåner ska fortsätta.  
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Arbetsminister Jari Lindström och näringsminister Mika Lintilä 
 

Målet är att genomföra en omfattande reform av de arbetsrättsliga bestämmelserna i syfte att 
främja lokala avtal. Parterna i arbetslivet uppmuntras att skapa förfaranden för avtal på arbetsplat-
serna och förutsättningarna för lokala avtal ska förbättras genom lagstiftningsprojekt. 
 
Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Tröskeln för att sysselsätta har sänkts: prövotiden har förlängts, grunderna för visstidsanställ-

ningar har ändrats (rätt att anställa en långtidsarbetslös utan grundad anledning) och tiden för 
arbetsgivarens skyldighet att återanställa har förkortats (från 9 månader till 4 månader). 

• Användningsområdet för arbetsprövning har utvidgats (2017–2018), så att arbetsprövning 
kan användas för att bedöma den arbetssökandes lämplighet innan ett arbetsavtal ingås. 

• Regeringen lämnade den 14 december 2017 till riksdagen en proposition om avtal med varie-
rande arbetstid som innehöll ett förslag om nya spelregler för nollavtal.  

• Utredaren lämnade sitt förslag om lokala avtal i oktober 2015. Arbetsgruppen beredde ett 
förslag till lagstiftning om lokala avtal våren 2016. Propositionen gick inte vidare. 

• Det förslag till ny arbetstidslag som lämnades av den arbetsgrupp som berett frågan färdig-
ställdes i slutet av juni 2017. Regeringen drog upp riktlinjerna för arbetstidslagen under ram-
förhandlingarna 2018. Arbetstidslagen utgår från ett omfattande tillämpningsområde samt 
principen om omfattande flexibilitet. En lagstadgad arbetstidsbank och flexibel arbetstid tas in 
som nya element. 

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Kompletteringar av sysselsättningspaketet vid ramförhandlingarna våren 2018: 

o Kriterierna för individuell uppsägning lindras i företag som sysselsätter färre än 20 
personer. Syftet med ändringen av arbetsavtalslagen är att sänka tröskeln för att an-
ställa.  

o Det ska göras lättare för unga arbetslösa att få jobb. I arbetsavtalslagen gör en ändring 
genom vilken en arbetsgivare får ingå ett arbetsavtal för viss tid med en person under 
30 år som varit arbetslös arbetssökande minst 3 månader i följd utan den grundade an-
ledning som i annat fall krävs enligt lagen. 

Spetsprojekt 3:  
Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs   
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o Regeringen beslutade att tillsätta en eller flera utredningspersoner för att bedöma hur 
väl lagen om samarbete inom företag fungerar. Föremål för bedömningen är bl.a. de 
ärendekategorier som är föremål för samarbetsförfarandet och uppsägningsförfaran-
den som samarbetsärenden. Utredningsarbetet avses bli färdigt hösten 2018. 

• En total översyn av semesterlagen bereds i en arbetsgrupp före utgången av juni 2018. Se-
mesterlagen ändras så att den överensstämmer med EU-domstolens rättspraxis.  
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Arbetsminister Jari Lindström  
 

Syftet är att lindra matchningsproblemen på arbetsmarknaden, avveckla åtgärder med passive-
rande verkan, förenhetliga tolkningspraxis inom arbetskraftsförvaltningen och betona aktiverings-
åtgärder vid riktandet av resurser inom arbetskraftsförvaltningen.  
 
Regeringen bereder ett förslag till lösning och behövliga åtgärder för en övergripande reform av 
arbetskraftsservicen. 

 
Spetsprojektets skeden:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Som en del av regeringens spetsprojekt för arbetsförmedling har det genomförts pilotförsök 

med arbetsförmedling 2016 och 2017. Inom pilotförsöken har användning av privata service-
producenter testats inom begränsade kundgrupper eller riktade till utvalda branscher, yrken 
eller arbetsförmedlingstjänster. Inom pilotförsöken har det också utvecklats nya former av 
jobbsökning och verksamhetssätt för företagstjänsterna. De nya projekten har genomförts 
inom ramen för sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag som ska skapa en grund för 
den framtida tillväxttjänsten.  

• Tyngdpunkten i fråga om de periodiska intervjuerna med arbetslösa har flyttats från telefo-
nintervjuer till personliga intervjuer (ansikte mot ansikte). I samband med arbets- och nä-
ringsbyråernas intervjuer (efter 3 månaders arbetslöshet) hänvisas arbetslösa som behöver ef-
fektivare tjänster i den mån det är möjligt till bemanningsföretag som behöver arbetskraft.  

• I syfte att påskynda sysselsättningen av invandrare har ett integrationsprojekt som baserar sig 
på påverkansinvesteringar (SIB) inletts.  

• Modellen för integrationsutbildning som genomförs i form av arbetskraftsutbildning har för-
nyats så att den stöder snabbare sysselsättning. 

• Tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet utvidgades den 1 januari 2018. 
• Det genomfördes en temporär lagändring (5 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och fö-

retagsservice, 916/2012) som möjliggjorde anskaffning av examensinriktad fortbildning på 
högskolenivå i form av arbetskraftsutbildning till utgången av 2017. 

• Navigatorernas ställning har etablerats och nätverket har utvidgats. 
• Lönesubventionen riktas till företag och svårsysselsatta personer 

Spetsprojekt 4:  
Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen 
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• Sanssi-kortet och Duuni-kortet slogs samman till ett enda lönesubventionskort. Lönesubvent-
ionskortet beviljas på basis av en bedömning som gjorts med profileringsmodellen och på basis 
av arbets- och näringsbyråns prövning.  

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
Kompletteringar till sysselsättningspaketet vid regeringens ramförhandlingar 2018:  

o Det vidtas engångsåtgärder med snabb verkan som ska säkerställa tillräcklig arbetskraft 
för företagen och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. Åtgärderna har att 
göra med utvecklingen av arbetskraftens kompetens och företagens utbildningsbehov, 
t.ex. examensinriktad fortbildning inom IKT-branschen och andra branscher som lider 
av brist på arbetskraft.  

o Det inleds en utredning om arbetslöshetens struktur och förebyggande av arbetsoför-
måga.  

o Avdraget för bostad på arbetsorten ändras så att det bättre stöder flytt på grund av 
arbete. Det maximala avdragsbeloppet höjs från 250 euro till 450 euro.  

• Inom ramen för landskapsreformen sammanförs arbets- och näringstjänsterna och företags-
tjänsterna till tillväxttjänsterna. 

• Ändring av lagstiftningen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice så att serviceprodu-
center kan sköta kundprocessen för arbetssökande. 

• Med ett sysselsättningsprojekt som bygger på investering med samhällseffekt (SIB) avser 
man förbättra effekterna av tjänsterna för arbetslösa med hjälp av privat finansiering och re-
sultatbaserad upphandling. 

• Utredningspersonen Esko Ahos förslag för hantering av den positiva strukturomvandlingen 
genomförs. 

• Ett digitalt arbetsmarknadstorg sammanför för första gången offentliga och privata tjänste-
producenter så att de kan erbjuda bl.a. arbetssökande, arbetsgivare och förmedlingsorganisat-
ioner en så smidig mötesplats som möjligt (2018). 

• För att avhjälpa problemen med matchning av arbetskraft på arbetsmarknaden effektiviseras 
rekryteringstjänster och rekryteringsutbildningar inom tillväxtbranscher, görs det pilotförsök 
med nya verksamhetsmodeller och söks det lösningar på frågor som gäller rörlighet och pend-
ling till arbetsplatsen.  

• I enlighet med vad som beslutades vid budgetmanglingen hösten 2017 står 15 miljoner euro 
till förfogande för resultatbaserade anskaffningar som stöder sysselsättningen av unga, och 
regeringens mål är att 10 000 unga ska delta i tjänster som produceras av privata servicepro-
ducenter.  
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Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen 
 

Regeringens mål är att uppmuntra till ökat bostadsbyggande. Planläggningssystemet och tillstånds-
systemen för byggande görs smidigare för att underlätta och försnabba byggandet. Målet är att 
stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, öka bostadsutbudet, förnya bostadsbestån-
det, svara på bostadsefterfrågan, främja konkurrensen inom byggnadsbranschen, öka valfriheten 
inom boendet samt svara på de strukturella ändringarna inom bostadsbehovet. Regeringens bo-
stadspolitiska riktlinjer genomförs. 
 
Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Regeringens bostadspolitiska åtgärder har genomförts: inkl. en 10-årig räntestödsmodell, kra-

vet på allmännyttighet i fråga om nyproduktion av bostäder har slopats och det har fattats be-
slut om lindringar i begränsningarna av användning och överlåtelse av det befintliga bostads-
beståndet. 

• RP med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen lämnades 11/2016. Ge-
nom ändringarna förenklas lagstiftningen om planläggning och byggande, ökas byggmöjlighet-
erna och stärks näringslivets förutsättningar och uppkomsten av en fungerande konkurrens. 

• Avsikten är att projektplaneringen och förfarandet vid miljökonsekvensbedömning slås sam-
man i de fall när det är motiverat. RP lämnades 12/2016. 

• Fastställelseförfarandet vid landskapsplanläggningen har slopats. 
• Rätten att bevilja undantag vid byggande har i sin helhet överförts till kommunerna.   
• Avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) har ingåtts och godkänts. 
• RP om utvidgning av förfarandet med besvärstillstånd till att omfatta miljöärenden 4/2017. 
• Kostnaderna för byggandet sänktes genom att tillåta överskridning av byggrätten bl.a. med 

den yta som behövs för att bygga skyddsrum. RP trädde i kraft 12/2017. 

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Lånevillkoren för långa räntestöd för bostadslån utvecklas. 
• Systemet med bostadsrättsbostäder reformeras. 
• Utveckling av statens ekonomiska stödåtgärder som avser aravalånebeståndet.  
• En fullständig revidering av markanvändnings- och bygglagen inleds.   

Spetsprojekt 5:  
Bostadsbyggandet ökar 



Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv
för att kommersialisera innovationer5 155 mn €

Lärandemiljöerna har moderniserats,  
de möjligheter som digitalisering och ny  
pedagogik ger utnyttjas inom lärandet.

Antalet unga som står utanför utbildning och  
arbetsliv har minskat. Färre har avbrutit sin  
utbildning.

Växelverkan mellan utbildning 
och arbetsliv har ökat.

Kvaliteten på och effekterna av 
forskning och innovationer har 
börjat stiga.

Utbildningen och forskningen 
har blivit internationellare  
och hindren för att exportera 
utbildning har undanröjts.

SPETSPROJEKT

2. KOMPETENS OCH UTBILDNING

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET

år
2025

Finland är ett land där man hela tiden vill lära sig nytt. Finländarnas kompetens- och 
utbildningsnivå har stigit, vilket stöder förnyelsen av det finländska samhället och jämlika 
möjligheter. Finland är ett ledande land inom utbildning, kompetens och modernt lärande.

 Nya lärandemiljöer och digitalt material för grundskolorna1 121 mn €

Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras2

En snabbare övergång till arbetslivet3

Konst och kultur görs tillgängligare
10 mn €4

Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti6 10 mn €
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Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 

Målet är att göra Finland till ett ledande land inom modernt och inspirerande lärande. 

Spetsprojektets skeden: 

Uppnådda resultat: 
• Nya läroplaner för den grundläggande utbildningen togs i bruk 8/2016.
• Programmet Den nya grundskolan inleddes 2016. Programmet ska främja digitalisering och

utveckling av lärarnas kompetens samt stödja ibruktagandet av de nya läroplanerna.
• Grundskoleforumet har utformat gemensamma riktlinjer och åtgärder för en jämställd grund-

skola som är bäst i världen.
• Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen blev klart 2016 och genomförandet av program-

met i september 2017.
• Ett innovationscenter (Oppiva Suomi) inrättades i anslutning till Utbildningsstyrelsen 2017.
• Riksomfattande tutorlärarverksamhet som bygger på kollegialt stöd mellan lärarna inleddes.

Våren 2018 deltar 90 % av utbildningsanordnarna i verksamheten.
• Verksamheten inom programmet Skolan i rörelse har utvidgats. Programmet omfattar ca 90 %

av eleverna och kommunerna inom den grundläggande utbildningen. Försöksverksamhet inom
programmet har inletts i läroanstalter på andra stadiet.

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Man inleder åtgärder som ska främja en jämställd grundskola samt välbefinnandet bland barn

och unga i enlighet med Grundskoleforumets riktlinjer.
• Verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen fortsätter, modellerna för lä-

rarnas introduktionsutbildning och utvecklingen av kompetensen under karriären förnyas och
sprids.

• Rikstäckningen i fråga om tutorlärarverksamheten utvidgas och den regionala samordningen
stärks. Den tredje ansökningsomgången infaller hösten 2018.

• Det utvecklas och genomförs en webbaserad materialtjänst för lärare.
• Innovationscentret utvecklar i samarbete med utbildningsanordnare nya former för att ordna

skolornas utvecklingsverksamhet samt stärka läroanstaltsledningen och försökskulturen inom
området för undervisning och utbildning.

• Försök med tidigareläggning av språkstudierna och utvidgat språkurval.

Spetsprojekt 1: 
Nya lärandemiljöer och digitalt material för grundskolorna 
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Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
 

Målet är att reformera yrkesutbildningen så att den blir en kompetensbaserad och kundinriktad hel-
het och att effektivisera den. Dessutom utökas inlärning på arbetsplatsen och individuella studie-
inriktningar samt avvecklas reglering och överlappningar. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat:  
• Den verksamhetslagstiftning som gäller yrkesutbildningen som helhet och finansieringssyste-

met för yrkesutbildning trädde i kraft 1/2018.  
• Programmet för utveckling av anordnarstrukturen inom utbildningen har inletts 5/2016. 
• Ett nytt styr- och finansieringssystem togs i bruk 1/2018. 
• Nya anordnartillstånd för utbildningsanordnare 10/2017. 
• Reviderade grunder för antagning av studerande infördes 1/2018. 
• En modell för utbildningsavtal togs i bruk 1/2018. 
• Examensreformen inom yrkesutbildningen träder i kraft till alla delar 1/2019. 
• Projektet för översyn av verksamhetsprocesserna och lärandemiljöerna för yrkesutbildnings-

anordnare har inletts 8/2016. 
• Ett program för utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kompetens som 

ska stödja genomförandet av reformen har inletts 1/2017. 
• Stödprogrammet för genomförande av reformen inleddes 11/2017.  
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Genomförande av försök inom utbildningsexport. 
• Genomförande av projektet för översyn av verksamhetsprocesserna och lärandemiljöerna 

8/2016–12/2019 
• Genomförande av stödprogram för reformen  11/2017–  
  

Spetsprojekt 2:  
Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras 



22 
 

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
 

Målet är längre arbetskarriärer och flexibla studieinriktningar. Ungdomarna övergår snabbare till 
fortsatta studier. Flexibla studieinriktningar gör det lättare att slutföra studierna och att jämka sam-
man arbetslivet och studierna.  
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Förslaget till åtgärdsprogram om bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning 

färdigställdes 11/2016. Förslaget om bättre utnyttjande av yrkesexamina på andra stadiet vid 
högskoleantagning färdigställdes 5/2017. Utifrån ovannämnda förslag utformades tillsammans 
med högskolorna ett åtgärdsprogram för utnyttjande av examina på andra stadiet vid högsko-
leantagning (8/2017). Åtgärdsprogrammet sträcker sig till 2020.  

• Undervisnings- och kulturministeriet kom överens med yrkeshögskolorna och universiteten om 
mål som syftar till en snabbare övergång till arbetslivet och som ska höja kvaliteten på hög-
skoleutbildningen samt om strategifinansieringen i de avtal som gäller avtalsperioden 2017–
2020 (1/2017). 

• Utvecklande av högskoleutbildningen: projekt som genomförs 2017–2019 (bl.a. antagningen 
av studerande, digital pedagogik och nya lärandemiljöer, möjligheten att överföra studiepre-
stationer, handledning, studieförmåga, välbefinnande och tillgänglighet) understöddes med 
specialunderstöd uppgående till 25 miljoner euro. Beslut 2/2017.  

• En högskolespecifik utvärdering av förfarandet för erkännande av tidigare förvärvad kompe-
tens 12/2017. 
 

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Beslut om finansiering av högskolors utvecklingsprojekt åren 2018–2020 (högst  40 miljoner 

euro) 4/2018. 
• I halvtidsutvärderingen av högskolornas avtalsperiod utvärderas hur målen för spetspro-

jekten framskrider 12/2018. 
• Som en del av verkställandet av visionen för högskoleutbildningen och forskningen 2030 be-

reds det utvecklingsprogram i syfte att möjliggöra öppna och flexibla studievägar samt konti-
nuerligt lärande 12/2018, en eventuell RP till riksdagen 10/2018. 

• Regeringen beslutade vid ramförhandlingarna 2018 att inleda en reform av det kontinuerliga 
lärandet (Det kunniga Finland).  

Spetsprojekt 3:  
En snabbare övergång till arbetslivet 
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Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho och undervisningsminister Sanni Grahn-Laaso-
nen  
 

Målet är att göra kulturen till en del av barnens vardag, öka barns och ungdomars kreativitet samt 
att göra konsten och kulturen tillgängligare. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppnådda resultat: 
• Hobbytimmar som leds av yrkespersoner inom konst och kultur i anslutning till skoldagen för 

elever i årskurserna 1–10 i grundskolan. Med hjälp av den grundläggande konstundervisningen 
har barn inom småbarnspedagogiken deltagit i hobbytimmar under vårddagen. Hittills har 
cirka 60 000 barn och unga deltagit i hobbytimmarna. Vart femte barn av dem har i och med 
spetsprojektet fått en ny hobby. Samarbetet mellan aktörerna har stärkts i och med projekten. 

• Den nya Skolelevsenkäten har besvarats av 200 000 skolelever (årskurserna 1–10 i grundsko-
lan). Enkäten har stärkt vikten av att höra barn. Hobbytimmarna har ordnats med hänsyn till 
elevernas intresse i de olika skolorna. 

• Barnkulturcentrumens verksamhet har utvidgats till fler kommuner. 
• Ett utvecklingsprogram som ska främja de multimodala färdigheterna hos små barn (0–8 år) 

pågår. Utvecklingsprogrammet omfattar uppskattningsvis 1 600 barn och 500 småbarnspeda-
goger, lärare och aktörer inom biblioteks- och kultursektorn.  

• Inom ramen för spetsprojektet för utvidgande av principen om en procent till konsten har 
det inletts 14 utvecklingsprojekt och sju försök med hjälp av vilka det kartläggs med vilka me-
del konst- och kulturverksamheten kan bli en etablerad del av social- och hälsovården och det 
förebyggande arbetet. Beredningen av rekommendationerna har inletts. 

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:  
• Tredje finansieringsomgången för projekt som siktar på ett ökat utbud av barnkultur och an-

nan konst- eller kulturverksamhet 5/2018. 
• Bedömning av projekten, förslag till fortsatta åtgärder och ministrarnas rekommendationer 

12/2018.  

Spetsprojekt 4:  
Konst och kultur görs tillgängligare 
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Näringsminister Mika Lintilä i samarbete med undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
 

Målet är att utnyttja resurserna inom vetenskap och forskning effektivare och med större genomslag 
samt att Finlands utbildningsexport ska öka kraftigt. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Innovationsfinansieringsverket Tekes spetsprojektfinansiering (59 miljoner euro åren 2016–

2018) har använts för att stödja utmaningsdriven forskning, öppnandet och utnyttjandet av 
forskningsorganisationers forskningsresultat samt nya verksamhetsmodeller som stöder sam-
arbete inom näringslivet. 

• Med Finlands Akademis spetsprojektfinansiering (30 miljoner euro för åren 2016–2018) har 
man understött unga forskare och utnyttjandet av forskningsresultaten. 

• Staten har kapitaliserat universiteten med en motfinansiering på 150 miljoner euro 2017. Yr-
keshögskolorna kapitaliseras på motsvarande sätt med 24 miljoner euro 2018. Dessutom kapi-
taliseras universiteten med 46 miljoner euro 2018. År 2018 riktas finansieringen på basis av 
forskningens kvalitet och genomslagskraft samt nya arbetssätt. 

• Som en del av universitetens basfinansiering stöds reformer vid universiteten med strategifi-
nansiering på ca 190 miljoner euro under avtalsperioden 2017–2020. 

• Genom försöket med innovationssedlar har Tekes aktiverat en ny målgrupp, särskilt upp-
startsföretag och små och medelstora företag, till att bedriva innovationsverksamhet. 

• Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i yrkeshögskolorna har bidragit till 
förbättringar i synnerhet i små och medelstora företag (inkl. försöket med innovationssedlar). 

• Vägkarta för utbildningsexport och kartläggning av hindren för utbildningsexport. Tillväxtpro-
grammet Education Finland stöder företagens och utbildningsanordnarnas utbildningsexport. 

• Det blir möjligt för högskolorna att ta ut terminsavgifter av examensstuderande som kommer 
från länder utanför EU/EES-området 1/2016 och de blir skyldiga att göra det 8/2017.  

• Riktlinjer för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 
och nätverket Team Finland Knowledge för att stärka utbildnings- och forskningssamarbete 
samt utbildningsexport. 

• Genomförande av färdplanen för tillväxtstrategin för forskning och innovation inom hälso-
branschen för 2016–2018, nationellt tillväxtprogram för transportsektorn, vägkarta för digi-
tal plattformsekonomi. 

Spetsprojekt 5:  
Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer 
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• OECD:s bedömning av Finlands och forsknings- och innovationspolitik publicerades 6/2017. 
• Målet för visionen för högskoleutbildningen och forskningen år 2030 är ett mera kvalitetsin-

riktat och genomslagskraftigt högskolesystem. En färdplan för genomförandet blir klar under 
2018. 

• Enligt forsknings- och innovationsrådets vision är Finland den mest attraktiva och kompetenta 
försöks- och innovationsmiljön 2030. 

• Slutrapporten för processen för fördjupande av samarbetet mellan högskolor och forsknings-
institut (2014–2017) 02/2018.   

• Projektet Öppen vetenskap och forskning har främjat en öppen verksamhetskultur samt kun-
nande inom området i högskolor och forskningsinstitut. 

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• RP om revidering av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor 8/2018 
• Fungerande verktyg: tillväxtmotorfinansiering fr.o.m. 2018 och flaggskeppsinstituten senast 

12/2018. 
• Mellanrapport om effekterna av de terminsavgifter som tas ut av studerande som kommer 

från länder utanför EU/EES 10/2018. 
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Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen (samt ministrarna Jari Lindström, Juha Rehula och Sampo 
Terho) 
 

Målet är att stödja ungas livskompetens, val av studievägar och sysselsättning. Därutöver fördjupas 
samarbetet i fråga om att stödja unga och god praxis samlas in och görs nationell. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppnådda resultat: 
• Allt som allt finns det 40 Navigatorer och i Navigatorerna arbetar mer än 400 yrkesutbildade 

personer från olika branscher minst en dag i veckan. Under 2016 erbjöd Navigatorerna person-
lig handledning 50 000 gånger och grupphandledning för unga 60 000 gånger.  

• En modell med betrodda kontaktpersoner har skissats upp utifrån socialvårdslagen och ung-
domslagen.  

• Verksamheten med företagarverkstäder för unga har blivit riksomfattande, och verkstäderna 
utgör en del av arbets- och näringstjänsterna. 

• Systemet med lönesubvention har reviderats. Lönesubventionen används tydligare än tidigare 
för utveckling av yrkeskompetensen och för främjande av sysselsättning på den öppna arbets-
marknaden. Lönesubventionen riktas förutom till långtidsarbetslösa också till främjande av 
sysselsättning bland de arbetslösa som enligt arbets- och näringsbyråns bedömning riskerar att 
bli långtidsarbetslösa. 

• Beslut om finansiering: SHM har beviljat drygt 2,5 miljoner euro i understöd för projekt vid Stif-
telsen Diakonissanstalten i Helsingfors. Projektet ska stärka funktions- och arbetsförmågan 
samt möjligheterna till deltagande bland unga som står utanför utbildning och arbetsliv. Ut-
bildningsstyrelsen har beviljat 14 nätverksprojekt, med 79 deltagande kommuner, sammanlagt 
400 000 euro för utveckling av verksamheten som syftar till mera flexibilitet i den grundläg-
gande utbildningen (JOPO).  

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Vid en helhetsgranskning av spetsprojekten säkerställs deras sammantagna effekt för bar-

nens, de ungas och familjernas välfärd och för en minskning av ojämlikheten i samband med 
landskapsreformen.  

• Regeringen genomför 19 åtgärder för att främja barns och ungas välfärd, förebygga margina-
lisering och minska antalet ungdomar utan utbildning och arbete.    

Spetsprojekt 6:  
Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti  



4 Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården 
för alla ålderskategorier förbättras

5 Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre2

Kundorienterad service1

Ett program för utveckling av barn- och familjetjänster3

SPETSPROJEKT

3. VÄLFÄRD OCH HÄLSA

år
2025

Finländarna mår bättre och upplever att de klarar sig i olika livsskeden. 
Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- 
och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna 
fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och 
med reformen ger de gemensamma medlen upphov till mera hälsa och välfärd.

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET

Socialskyddet har omformats så att det är 
inkluderande och uppmuntrar till att arbeta.

Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har 
genom lagstiftningsändringar och bättre  
verkställighet etablerats och gjorts förvaltnings- 
övergripande i beslutsfattandet, servicen och 
arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har 
minskat.

Individer i olika åldrar uppmuntras till att ta ansvar 
för det egna hälsotillståndet och den egna livs- 
föringen. Det offentliga servicelöftet har fastställts 
inom ramen för samhällets ekonomiska bärkraft. 
Det finns större utrymme för fungerande alternativ 
som utgår från individens personliga livssituation.

Barnens och familjer-
nas välfärd och egna 
resurser har ökat.

De äldres tillgång till tjänster i det egna 
hemmet har prioriterats. Det finns bättre 
förutsättningar för närståendevård.

Social- och hälsovårdsreformen 
har förbättrat basservicen och 
informationssystemen. 

Färre normer har gjort det lättare att delta 
i organisationsarbete och frivilligarbete och 
samhörigheten har ökat.

37,5 mn €

8 mn €

27 mn €

15 mn €

49 mn €
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Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

Målet är klient- och patientorienterade verksamhetsprocesser som ökar kundens valfrihet och stöder 
egen aktivitet inom social- och hälsovården samt en ändamålsenlig social trygghet. Reformerna av 
verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården och den sociala tryggheten påbörjas. Verk-
samheterna kopplas ihop till klient- och patientorienterade helheter. De möjligheter som digitali-
seringen erbjuder tas i bruk och byråkratin minskas. Klientens och patientens egen aktivitet stöds 
och det skapas möjlighet till samanvändning av data.  

Spetsprojektets skeden: 

Uppnådda resultat: 
• Landskapets offentliga servicelöfte och en verksamhetsmodell som ska främja klienternas del-

aktighet är klara.
• Det pågår 10 regionala försök med servicesedlar (social- och hälsocentral, personlig budget,

mun- och tandvård), fem som har börjat 2017 och fem nya försök som börjat 1/2018 i och med
utvidgningen.

• Inom ramen för projektet Virtuella sjukhuset 2.0 har portalen Hälsobyn.fi (https://www.ter-
veyskyla.fi/sv) som riktar sig till medborgare, patienter och yrkesfolk blivit klar.

• Inom projektet Egenvård och digitala mervärdestjänster (ODA) har det skapats elektroniska
hälso- och välfärdstjänster för kunderna (hälsokontroll, diagnostisering, Min vårdplan).

• Inom projektet Bosättningsbaserad social trygghet färdigställdes en utredning om invandring-
ens ekonomiska konsekvenser som helhet.

• Försök med basinkomst pågår 2017–2018.

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Pilotförsök med och införande av det offentliga servicelöftet
• Slutrapport och slutlig utvärdering av projektet för en verksamhetsmodell för klienters och pa-

tienters deltagande blir klara 3/2018. Införande av verksamhetsmodellen.
• En överföring till bolaget SoteDigi Oy av de system och tjänster som utvecklats inom ramen för

projekten Virtuella sjukhuset 2.0 och ODA (en elektronisk servicehelhet för egenvård) bereds
före den 30 oktober 2018.

• Försöken med servicesedlar (försök med verksamhetsmodellen för valfrihet) fortsätter i utvid-
gad form.

• RP om bosättningsbaserad social trygghet 10/2018.
• Försök med aktiverande social trygghet inleds vid ingången av 2018.

Spetsprojekt 1: 
Kundorienterad service 

http://www.terveyskyla.fi/sv
http://www.terveyskyla.fi/sv
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Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 
 

Målet är att sunda levnadsvanor, som motionerande, ska bli vanligare, och att stärka den psykiska 
hälsan, minska hälsoskador som orsakas av byggnader och att minska välfärds- och hälsoskillnader. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Spridningen av god praxis som ska medföra sundare levnadsvanor, bättre psykisk hälsa och 

större delaktighet samt motverka ensamhet har i huvudsak fortskridit väl inom alla projekt 
som inleddes 2017. Inom projekten har arbetet i fråga om hälsa och välfärd på ett lyckat sätt 
riktats till dem som har det sämst ställt. Av projekten drivs sex i hela landet, tre inom området 
för 10−11 landskap och ett i Lappland. Projekten pågår 2017–2018. 

• Målen för projektet Ett Finland med friska hus har inkluderats i åtgärdsprogrammet Sunda lo-
kaler 2028 och Institutet för hälsa och välfärds program som gäller inomhusluften.   

• Modellen för förvaltningsövergripande samarbete är klar.  
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Spridningen och förankringen av god praxis klar, och resultaten från projekten integreras i ge-

nomförandet av och styrningsinstrumenten för landskaps- och social- och hälsovårdsreformen.   
• Målen för projektet Ett Finland med friska hus genomförs inom åtgärdsprogrammet Sunda lo-

kaler 2028 och Institutet för hälsa och välfärds program som gäller inomhusluften. 
• Modellen för förvaltningsövergripande samarbete integreras i social- och hälsovårdsministeri-

ets riktlinjer på lång sikt för främjande av välfärd och hälsa. 
• I samband med ramförhandlingarna våren 2018 gjorde regeringen betydande satsningar på 

stärkande av den sociala rättvisan, bl.a. genom att beakta de förslag av den arbetsgrupp som 
ska finna lösningar för att minska ojämlikheten i samhället som ingick i de nya initiativen vid 
halvtidsöverläggningarna. 

 

 

Spetsprojekt 2:  
Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre 
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Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen 
 

Målet är att skapa en gynnsam uppväxt- och inlärningsmiljö för barn och unga samt stödja hela 
familjens välfärd. Det splittrade servicesystemet reformeras så att det blir mer barn- och familjeori-
enterat i landskapens och den nya kommunens omvärld. Det genomförs en övergripande reform där 
tyngdpunkten flyttas till förebyggande tjänster som är gemensamma för alla, till stöd för föräldra-
skapet och till tidigt stöd och tidig vård. Också i beslutsfattandet skapas en verksamhetskultur som 
stärker barnens rättigheter och kunskapsbasen.  
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppnådda resultat: 
• Gränsöverskridande utvecklingsprojekt inom tjänsterna för barn och familjer, social- och hälso-

vårdsreformen och bildningsväsendet pågår i alla landskap.  
• Nya modeller för verksamhetssätt och servicestrukturer har huvudsakligen arbetats fram och 

verkställandet pågår i projekt på landskapsnivå: 
o En verksamhetsmodell med familjecentrum där lågtröskeltjänsterna samlas, etablering 

av välfärdstjänster, inkl. specialtjänster, som är kopplade till småbarnspedagogiken och 
skolan, en teammodell inom barnskyddet, kunskaps- och stödcentrum där de mest krä-
vande tjänsterna samlas. 

• Det har skapats verktyg och anvisningar för verksamhetsmodellen för barnvänliga kommuner 
och landskap: 

o Barnbudgeteringsmodell för uppföljning av kostnader som hänför sig till barn inom 
social-, hälsovårds- och bildningstjänsterna samt processbeskrivning och anvisningar för 
bedömning av konsekvenserna för barn. 
 

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Genomförande av rapporten om kontaktytor 
• Etablering av en barn- och familjeorienterad verksamhetskultur samt barn- och familjeoriente-

rade verksamhetsmodeller och servicestrukturer i landskap och kommuner samt stärkande av 
kompetensen gällande kontaktytor.  

• Det utvecklas en elektronisk plattform som ska möjliggöra multiprofessionellt samarbete (rap-
porten Ett barn, en gemensam plan). 

• I samband med ramförhandlingarna 2018 beslutade regeringen att beredningen av en nationell 
barnstrategi ska inledas.   

Spetsprojekt 3:  
Ett program för utveckling av barn- och familjetjänster 
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Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 
 
Målet är att det ska finnas jämlikare, bättre samordnade och kostnadssänkande tjänster för äldre 
personer och närstående- och familjevårdare än för närvarande. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Landskapens förändringsagenter bereder i samarbete med centrala aktörer en samordnad ser-

vicehelhet för äldre i det egna landskapet som en del av social- och hälsovårdsreformen. 
• Förändringsagenterna inkluderar den äldre befolkningen i planeringen bl.a. med hjälp av äldre-

råd och kundråd. 
• Åtta stora försök på landskapsnivå har framskridit i enlighet med planerna. 
• Tre olika landskap testar en centraliserad regional modell för kund- och servicehandledning 

enligt principen om all service över samma disk och utvecklar digitala system för kundhandled-
ning.  

• Tre olika landskap testar en ny modell för fungerande hemvård som innefattar hel-
dygnsomsorg, akut och rehabiliterande verksamhet samt personalens deltagande.  

• Ett landskap tillsammans med två andra landskap testar en modell för närstående- och famil-
jevård där verksamhetsmodellerna för närståendevården har etablerats, det har inletts utbild-
ning för familjevårdare och införts en nätverksbaserad verksamhetsmodell med många aktörer 
inom närstående- och familjevården.  

• Modeller som kombinerar boende och service, som utvecklats i tre kommuner, ska få sprid-
ning. 

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Uppföljningsundersökning samt rapport angående äldreomsorgslagen. 
• Uppföljningsundersökning samt rapport angående närstående- och familjevården. 
• Samordnade servicehelheter på landskapsnivå för äldre blir klara. 
• Försöken (8) avslutas och de verksamhetsmodeller som utvecklats offentliggörs, etableras och 

sprids. 
• På grundval av projektets utvecklingshelheter och resultatet av utvärderingen av dem förnyas 

servicehelheterna och beslutsfattandet och en bestående förändring stöds.  

Spetsprojekt 4:  
Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras  
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Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila  
 

Målet är att i betydande utsträckning främja att partiellt arbetsföra stannar i arbetslivet och syssel-
sätts på den öppna arbetsmarknaden. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Webbtjänsten Osku – Vägar in i arbetslivet är i aktivt bruk.   
• Utredningarna om företagsamhet bland personer med funktionsnedsättning och undanrö-

jande av hindren för företagsamhet samt om sänkning av rekryteringströskeln är klara. 
• Det har inletts 12 försöksprojekt för att stödja sysselsättningen av svårsysselsatta, partiellt ar-

betsföra personer samt bygga upp en verksamhetsmodell för stöd för arbetsförmågan. 
• Arbetsgruppen för bidragsfällor har lagt fram ett förslag om en linjär modell för den partiella 

invaliditetspensionen och förvärvsinkomsterna.  
• En deklaration av arbetsmarknadens centralorganisationer och social- och hälsovårdsorgani-

sationerna i syfte att främja sysselsättningen bland partiellt arbetsföra undertecknades i de-
cember 2017.  

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Vid ramförhandlingarna 2018 beslutade regeringen att förbättra delvis arbetsföra personers 

möjligheter att fortsätta i arbetslivet eller att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Rege-
ringen inleder en utredning för att kartlägga partiellt arbetsföra arbetstagares situation på ar-
betsmarknaden, övergången till och från olika förmåner för arbetsoförmåga och tjänster som 
underlättar att människor stannar kvar i arbetslivet eller blir sysselsatta. 

• Bland de pilotförsök som gäller tillväxttjänster inleds i samarbete med kommuner och service-
producenter ett resultatbaserat sysselsättningsprojekt (jfr Sysselsättning och konkurrenskraft – 
spetsprojekt 2).  

• Utvidgning av utbildningen för samordnare för arbetsförmågan och antalet utbildningsplatser. 
• Uppföljningsmöte och fortsatta åtgärder i anknytning till deklarationen av arbetsmarknadens 

centralorganisationer och social- och hälsovårdsorganisationerna. 
• Inledande av praktiska åtgärder för att sänka tröskeln för företagande bland och rekrytering av 

personer med funktionsnedsättning – ansvarig instans ANM. 
• Slutförande av alla 12 försök 
• RP som gäller sysselsättning av arbetslösa, partiellt arbetsföra samt deras delaktighet 10/2018, 

PR som gäller minskning av de flitfällor som sammanhänger med invalid- respektive sjukpens-
ion samt förvärvsinkomster 4/2019, lagarna i kraft 1.1.2021.   

Spetsprojekt 5:   
Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra 



4 Den finländska matproduktionen ska bli lönsam
och handelsbalansen och den blå bioekonomin öka

Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt1

Fram för trä och nya skogsprodukter2

Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa5

3 Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk

4. BIOEKONOMI OCH REN ENERGI

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET

Finland är en föregångare inom bio- och kretsloppsekonomi samt miljöteknik. Genom 
att ta fram, ta i bruk och exportera hållbara lösningar har vi förbättrat bytesbalansen, 
ökat självförsörjningsgraden, skapat nya arbetsplatser samt uppnått våra klimatmål 
och god ekologisk status i Östersjön.

Finland uppnår klimatmålen för 2020 redan 
under valperioden. Fossil importenergi 
ersätts med ren och förnybar inhemsk energi.

år
2025

Nya arbetsplatser har uppstått tack vare fler
miljöteknikföretag, hållbar användning av 
naturresurser, branschövergripande företagsamhet  
på landsbygden och en effektiv kretsloppsekonomi, 
utan att man prutat på skyddet av  miljön.

Den reformbromsande administrativa bördan 
är avsevärt lättare.

Matproduktionens lönsamhet 
har förbättrats och 
handelsbalansen har ökat 
med 500 miljoner euro.

SPETSPROJEKT

100 mn €

50 mn €

10 mn €

63 mn €

100 mn €
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Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och näringsminister Mika Lintilä  
 

Målet är att andelen förnybar energi ska ökas på ett hållbart sätt så att den utgör mer än 50 procent 
på 2020-talet. För att detta ska bli möjligt måste utbudet av i synnerhet bioenergi och annan ut-
släppsfri, förnybar energi utökas. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppnådda resultat: 
• Statsrådet gav sin redogörelse om en nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030.  
• Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt.  
• Lagar om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, la-

gen om biodrivmedel och flytande biobränslen samt 1 § i lagen om Energimyndigheten. 
• Skrotningspremien, anskaffningsstödet för eldrivna personbilar och stödet för gas- och eta-

nolkonverteringar av personbilar infördes vid ingången av 2018. 
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Det bereds en integrerad nationell energi- och klimatplan och en långsiktig strategi för mins-

kade utsläpp så som EU:s förordning om styrningen av energiunionen förutsätter, 3/2019.  
• Genomförandet av den klimatpolitiska planen på medellång sikt pågår. 
• RP om slopande av användningen av stenkol inom energiproduktionen bereds, 12/2018. 
• RP om höjning av distributionsskyldigheten för biodrivmedel till 30 procent och en skyldighet 

att blanda 10 procent biodrivmedel i lätt brännolja fram till 2030, 11/2018. 
• Med hjälp av tilläggsfinansiering främjas utsläppssnål trafik, såsom användning av el- och gas-

drivna bilar, produktion av förnybar energi, träbyggande och försök som främjar strategins 
mål.  

• Man stöder investeringar i innovativa energiprojekt som använder ny teknik samt produktion 
av el från förnybara energikällor under en övergångsperiod. En konkurrensbaserad el- och gas-
marknad utvecklas med beaktande av driftsäkerheten och flexibilitet på energimarknaden.  

• Det utreds hur verksamhetsförutsättningarna för kombinerad produktion av el och värme kan 
tryggas. Utvecklingen av efterfrågeflexibilitet, lagring av energi och decentraliserad produktion 
på ett hållbart sätt med tanke på energisystemet främjas.  

Spetsprojekt 1:  
Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt 
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Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och 
näringsminister Mika Lintilä 
 

Målet är att trä ska användas i större utsträckning och på ett mångsidigare sätt samtidigt som träets 
förädlingsvärde ska höjas. I Finland skapas konkurrenskraftiga och hållbara bioekonomiska lös-
ningar på globala problem samt ny affärsverksamhet, nya arbetstillfällen och export. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Som ett resultat av projektet Skogsdata och elektroniska tjänster fungerar tjänsten MinSkog.fi 

som ett forum för informationsförmedling och skötsel av ärenden, i tjänsten Kuutio.fi kan man 
göra virkesaffärer, skogsdatastandarderna underlättar dataöverföringen och kartor över driv-
ningsdugliga områden underlättar året runt drivning. 

• Lagen om skoglig information trädde i kraft den 1 mars 2018. 
• Det har skapats ett incitamentssystem för generationsväxlingar inom skogsbruket (Skogsgåvo-

avdrag). 
• Ett företagaravdrag har införts i inkomstskattelagen även för skogsbrukets del. 
• Ändringen av lagen om överlåtelseskatt trädde i kraft den 1 januari 2018. Till följd av änd-

ringen kan skogsbrukslägenheter ändras till aktiebolagsform utan att överlåtelseskatt behöver 
betalas. 

• Åtgärdsprogram för träbyggande 2016–2018, reviderade förordningar om byggande, 1/2018. 
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Projekten som gäller utnyttjande av informationen om skogstillgångar och utvecklande av de 

elektroniska tjänsterna klara 12/2018. 
• Genomförandet av Nationella skogsstrategin 2025 fortsätter. Genomförande 2018–2019. 
• Eventuella ändringsbehov i skogsstrategin bedöms, 12/2018. 
• Träbyggande främjas i enlighet med åtgärderna i energi- och klimatstrategin med hjälp av in-

formationsstyrning. 
 

 

Spetsprojekt 2:  
Fram för trä och nya skogsprodukter 
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Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 
 

Målet är att utnyttja de växande möjligheterna med kretsloppsekonomi och ren teknik. Inhemska 
och utländska aktörer ska samarbeta för att främja god ekologisk status i Östersjön. Mängden nä-
ringsämnen och humus som sköljs ut i vattendragen ska bli mindre, samtidigt som självförsörjnings-
graden i fråga om näringsämnen och energi inom jordbruket höjs. Affärsverksamheten inom krets-
loppsekonomi och cleantech ökar och det uppstår nya arbetsplatser. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppnådda resultat: 
• Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen och spetsprojekten för vatten- och 

havsvård pågår. Bestämmelserna om avloppsvatten i glesbygden har gjorts skäligare. 
• Nya investeringar i bioekonomi. Det har sammanställts fem företagsekosystem med internat-

ionell marknadspotential som en del av BF:s program som gäller affärsverksamhet och ekosy-
stem i bioekonomin (Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit). 

• Nationell vägkarta för den cirkulära ekonomin 9/2016 och ett kompletterande åtgärdspro-
gram 11/2017. 

• Uppdatering av det nationella materialeffektivitetsprogrammet klar 1/2018. 
• Konkurrenskraftiga metoder för sanering av förorenade markområden har testats och områ-

den har iståndsatts. 
• RP om begränsning av kommunens ansvar för ordnandet avfallshanteringen till enbart avfall 

från bosättning. 
• Från återvinning till cirkulär ekonomi – riksomfattande avfallsplan fram till år 2023.  
• Ett kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling har inrättats 1.3.2018.  

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• RP om en virtuell marknadsplats för avfall och biprodukter, 12/2018. 
• Green deal-modellen och påverkansinvesteringar testas i syfte att främja offentlig upphand-

ling.  
• Effekterna av spetsprojektfinansieringen för återvinning av näringsämnen och vattenskydd 

utvärderas, 12/2018. 
• Beredning av ett program för hållbar stadsutveckling, 6/2018. 
• Utvecklings- och investeringsunderstödet för cirkulär ekonomi (2+2 miljoner euro) utlyses 

1.3.2018.  

Spetsprojekt 3:  
Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk 
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Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 
 

Målet är att förbättra lönsamheten inom jordbruket och gårdsbruksenheternas likviditet. Inga skyl-
digheter som ger upphov till nya kostnader ska införas under regeringsperioden. Användningen och 
exporten av rena, inhemska livsmedel samt av fiskbestånden och vattenresurserna ska främjas. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Med hjälp av den tilläggsfinansiering på 90 miljoner euro som överförs till Gårdsbrukets ut-

vecklingsfond kan man säkerställa finansieringen av investeringarna inom jordbruket.  
• Statsrådets principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltids-

tjänster gavs i juni 2016.  
• Redogörelsen om livsmedelspolitik godkändes sommaren 2017.  
• Det har utarbetats ett åtgärdsprogram för redogörelsen om livsmedelspolitik och genomfö-

randet pågår. 
• Livsmedelsexporten har främjats med spetsprojektfinansiering genom att nya exportmark-

nader utanför EU har öppnats upp för finländska livsmedel.   
• Den administrativa bördan har minskats betydligt under den pågående regeringsperioden.  
• Den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi samt en färdplan för att främja den nor-

diska blå bioekonomin har färdigställts. Det har inletts innovationsprogram inom fiskerinä-
ringen. Flera betydande investeringar som förnyar fiskerinäringen har finansierats. 

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Krispaketet för jordbruket fullföljs. 
• Det nya Livsmedelsverket inrättas vid ingången av 2019. Landsbygdsverket, Livsmedelssäker-

hetsverket samt vissa uppgifter vid Centralen för ICT-tjänster vid Lantmäteriverket slås sam-
man i det nya Livsmedelsverket. 

• RP om livsmedelsmarknadslag för att livsmedelsmarknaden ska fungera bättre. 
• Utvecklingsplanen för blå bioekonomi och ett internationaliseringsprogram för vattensektorn 

som ingår i planen genomförs, 4/2019. 
• Det utarbetas en nationell strategisk forskningsagenda för den blå bioekonomin i form av 

samarbete, 5/2018.  
• Vid Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Laukaa byggs det en försöks-, inlärnings- och in-

novationsmiljö för fiskodlingsteknik i form av ett försöksprojekt för blå bioekonomi, 12/2018.  

Spetsprojekt 4:  
Den finländska matproduktionen ska bli lönsam och handelsbalansen och den blå bioekonomin öka    
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Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä 

Målet är att naturskyddet tryggas på nuvarande nivå och den lokala acceptansen för naturskydds-
åtgärder utökas genom öppet samarbete och inkluderande beslutsfattande. Nationell och internat-
ionell rekreations- och naturturism främjas. 

Spetsprojektets skeden: 

Uppnådda resultat: 
• Hossa nationalpark inrättades under 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Inom kam-

panjen Min naturgåva till hundraåringen inrättades 170 nya privata skyddsområden, uppgå-
ende till sammanlagt 3064 ha.

• Skyddet av skogarnas biologiska mångfald har stärkts genom ökad finansiering till METSO-
handlingsplanen fr.o.m. 2018.

• Förutsättningarna för naturturism har stärkts genom tilläggsfinansiering till Forststyrelsen för
2018–2019.

• Statsrådets förordning om nya fridlysningsbestämmelser för vandringsfiskar samt om skyldig-
heten att klippa bort fettfenan på laxfiskar som planteras ut 1/2016.

• Inom kommersiellt fiske togs ett nytt lagstadgat kvotsystem i bruk vid ingången av 2017.
• Inom pilotområdena i Ijo älv, vid Montta kraftverk i Ule älv, i Kymmene älv, i Svartån, i Lieksan-

joki och i Pielisjoki har det genomförts mångsidiga åtgärder med statlig finansiering och finan-
siering från företag.

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Beredningen av lagstiftning som gäller förfaranden för ersättning och förebyggande av skador

orsakade av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen inleds 03/2018.
• Fiskvägen i Ijo älv i Raasakka, spetsprojektet som gäller insjölax i Saimen och pilotprojektet

innovatiivinen Kalasydän (Kalasydän Oy) genomförs. Överflyttningen av lax effektiviseras i
Kemi älv och ett program för återinplantering av lax och havsöring inleds.

Spetsprojekt 5: 
Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa 



Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet2

Införande av en försökskultur4

Bättre styrning och verkställighet5

1 Digitalisering av offentliga tjänster

3 Smidigare författningar

5. DIGITALISERING, FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH AVVECKLING AV NORMER 

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET

Finland har tagit ett produktivitetssprång inom den offentliga servicen och den privata 
sektorn genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter och avveckla onödig reglering 
och byråkrati. En snabb och smidig förnyelse av Finland stöds av en ledningskultur som 
grundar sig på förtroende, växelverkan och utnyttjande av försöksverksamhet.

Genom en målmedveten styrningsmodell har det 
utvecklats användarorienterade, produktivitets- 
höjande och resultatgivande digitala offentliga 
tjänster som fås från ett och samma ställe.

år
2025

Det offentliga beslutsfattandet har på ett 
innovativt sätt möjliggjort och skapat 
en gynnsam miljö för digitala tjänster,  
för applikationer för industriella internet 
och för nya affärsmodeller.

Medborgarnas vardag, företagsverksamhet, jord-
bruk, investeringar, byggande, sund konkurrens
 och frivilligverksamhet har förenklats i betydande 
grad genom att onödig reglering har avvecklats, 
den administrativa bördan har gjorts lättare och 
tillståndsprocesser har gjorts smidigare. 

Styrning och verkställighet har genomgått en 
djärv förnyelse  genom mera kunskapsbaserat 
beslutsfattande och mera öppenhet samt 
utnyttjande av försöksverksamhet 
och verksamhetssätt som stöder 
medborgardelaktighet.

SPETSPROJEKT

0

0

1
1
1

100 mn €
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 

Genom nya verksamhetssätt görs de offentliga tjänsterna användarorienterade och i första hand 
digitala. Detta är en av nyckelåtgärderna i produktivitetssprånget inom den offentliga förvaltningen. 
Digitalisering är ett genomgripande tema i regeringens strategi. Kundorienterade principer som gäl-
ler offentliga tjänster införs. Den offentliga sektorn ska automatisera och digitalisera sina verksam-
hetssätt.  

Spetsprojektets skeden: 

Uppnådda resultat: 
• Principerna för digitalisering av offentliga tjänster har fastställts.
• Ett multidisciplinärt digitaliseringsteam D9 för servicedesign har inrättats vid Statskontoret.
• Tjänsterna inom den nationella servicearkitekturen är i bruk och användningen av tjänsterna

ökar.
• Lagstiftningen om stödtjänster för e-tjänster har antagits av riksdagen.
• Ungefär 40 kommuner och två landskap deltar i ett försök med digitala kommuner i egenskap

av försöksobjekt eller sparrningspartner.
• Med det anslag på 100 miljoner euro som reserverats för spetsprojektet har 16 strategiskt be-

tydande digitaliseringsprojekt finansierats, bl.a. det nationella inkomstregistret och digitali-
seringen av upphandlingar. Finland och Estland har inrättat ett gemensamt institut för att ut-
veckla X-Road-tekniken som används inom servicekanalen.

• Delegationen Digi i vardagen har inrättats och AUTA-projektet pågår. Inom projektet har det
lagt fram ett förslag om digitalt stöd för medborgarna.

• Det utarbetades en färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt 2017–2021.
Färdplanen klar 6/2017. Planen fick bred acceptans.

• Hösten 2017 togs det i bruk en ny Suomi.fi-webbtjänst.

Spetsprojekt 1: 
Digitalisering av offentliga tjänster 
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:  
• Regeringen lämnar riksdagen en redogörelse om informationspolitik och artificiell intelligens 

under höstsessionen 2018. 
• Regeringens riktlinjer om prioritering av digitala tjänster (regeringens strategisession om arti-

ficiell intelligens och informationspolitik, januari 2018) verkställs.  
• Det bereds en ny lag om informationshantering. RP lämnas hösten 2018 och lagen träder i 

kraft den 1 januari 2019.  
• Det utförs pilotprojekt med och införs en ny modell för att samordna statliga digitaliserings-

projekt och styra investeringar.  
• För utveckling av produktiviteten inom statsförvaltningen med hjälp av robotik, analys, artifi-

ciell intelligens och andra motsvarande metoder anvisas finansiering på högst 10 miljoner euro 
2018. 

• Utvecklingen av digitala ekosystem påskyndas genom en modell med ekosystemforum. Det ut-
förs pilotförsök med en verksamhetsmodell som baserar sig på livshändelser. 

• Digikommunförsöken slutförs och resultaten från försöken sprids i kommunerna. 
• Projektet KIRA-digi som ska påskynda digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen 

samt projektet för ett elektroniskt bostadsaktieregister slutförs. 
• Den virtuella assistenten Aurora utvecklas och testas och beredningen av en helhet med artifi-

ciell intelligens inom den offentliga förvaltningen fortsätter. 
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Kommunikationsminister Anne Berner 
 

Målet är att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och för nya affärsmodeller. I spetsprojektet 
skapas en lagstiftningsmiljö och annan verksamhetsmiljö som stöder uppkomsten av innovationer 
och tjänster. Stordata och robotisering utnyttjas för att skapa ny affärsverksamhet och nya verk-
samhetssätt. Dataskyddet och möjligheter som ökar dess konkurrensfördelar säkerställs. 
 
Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Informationssäkerhetsstrategin har fastställts och genomförs. Åtgärder är bl.a. utveckling av 

bestämmelserna om nät- och datasäkerhet både på EU-nivå och på nationell nivå. Lagstift-
ningen om elektronisk identifiering har utvecklats.    

• Lagen om transportservice (första fasen av projektet) som ska främja digitalisering och öppna 
transportmarknaden, har antagits och trädde i fråga om de delar som gäller information i kraft 
den 1 januari 2018. Till de delar som gäller öppnandet av transportmarknaden träder lagen i 
kraft den 1 juli 2018. En lag som öppnar upp väsentliga uppgifter om mobilitetstjänsterna möj-
liggör obrutna servicekedjor och nya digitala tjänster inom trafik- och transportsektorn.  

• Fas II av lagen om transportservice lämnades till riksdagen hösten 2017. Öppnandet av in-
formationen fortsätter. Genom lagen ses också regleringen av registren inom trafik- och trans-
portbranschen över. 

• Utvecklingsplan för att stärka digitaliseringen inom logistiken, transportsektorn och i ham-
narna. 

• Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering har antagits. Vid 
kommunikationsministeriet verkställs färdplanen för utvecklingen av automatisering och robo-
tisering inom transportsektorn 2017–2019. 

• Åtgärderna för att utnyttja stordata och egna data genomförs i överensstämmelse med stats-
rådets principbeslut.  

• En informationskarta inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har färdigställts. 
Den innehåller uppgifter om informationsmaterial, informationstyper, sätt att lämna ut in-
formation och begränsningar som gäller utlämnandet i lagstiftningen. 

• Åtgärdsprogrammet för effektivt utnyttjande av satellitnavigering i Finland 2017–2020 har fär-
digställts. 

  

Spetsprojekt 2:  
Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet 
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Det utarbetas en strategi för digital infrastruktur. Strategin innefattar Finlands bredbandsmål 

för 2025. Strategin blir teknikneutral, dvs. den ska gälla både fasta och trådlösa bredband.  
• Främjande av nätverkskonkurrens och beviljande av koncessioner för vissa 5G-frekvenser. 
• Det genomförs ett projekt för en smart landsbygd där man särskilt på landsbygden främjar 

nya verksamhetsmodeller som utnyttjar digitaliseringen.   
• En sjökabel mellan Uleåborg och Helsingfors planeras och det bereds en genomförandeplan 

inklusive finansieringsförslag.  
• Dataekonomi som en resurs för transporten främjas. 
• Det utarbetas en utvecklingsplan för att stärka digitaliseringen inom logistiken, transportsek-

torn och i hamnarna. 
• Det bereds ett mediepolitiskt program för att säkerställa mångfalden inom de finländska me-

dierna. Programmet innehåller en utredning samt andra åtgärder på kortare sikt som ska för-
bättra verksamhetsbetingelserna för de finländska medierna.  

• Det bedöms om en rymdförvaltning behöver inrättas för att främja i synnerhet verksamheten 
med små satelliter.   
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Kommunikationsminister Anne Berner 
 

Målet är en möjliggörande reglering, att avveckla onödiga normer och att den administrativa bör-
dan ska bli lättare. Medborgarnas vardag underlättas, konkurrenskraften förbättras, tillträde till 
marknaden och digitalisering främjas.  
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat:  
• Hur de nya initiativen vid halvtidsöverläggningarna har genomförts 2/2018: 

o Bostadsbidragssystemet har reviderats. 
o Författningarna om byggande och planläggning har reviderats. 
o Återvinningen av industriavfall har främjats. 
o Utsökningsbalken har reviderats i syfte att undanröja bidragsfällorna. 
o E-faktureringen inom den offentliga förvaltningen har påskyndats. 
o Ibruktagandet av e-kvitton har främjats. 
o Yrkesutbildningen har reformerats. 
o Alkohollagstiftningen har reviderats. 
o Informationssamhällsbalken har ändrats. 
o Första fasen av översynen av konkurslagstiftningen klar. 
o Ett förfarande för besvärstillstånd har tagits i bruk inom området för miljöskydds-

lagstiftningen. 
o Uppehållstillstånd för uppstartsföretagare och utländska experter och utveckling av 

systemet med uppehållstillstånd; reform i kraft 1.4.2018. 
o Situationen i fråga om de övriga nya initiativen kan ses på webbplatsen normin-

purku.fi. 
• Rådet för bedömning av lagstiftningen har tillsats för mandatperioden 15.4.2016–14.4.2019. 

Bedömningsrådet gav 12 utlåtanden 2016 och 26 utlåtanden 2017. 
• Principen en in, en ut testades inom JSM:s och ANM:s förvaltningsområden 2017 i samband 

med revideringen av arbetstidslagen och den totala översynen av livsmedelslagen.  
• Det servicelöfte som hänför sig till tillstånds- och besvärsprocesserna har fastställts 2017. 

 
  

Spetsprojekt 3:  
Smidigare författningar 
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
I samband med ramförhandlingarna våren 2018 beslutade regeringen att inleda följande nya pro-
jekt: 
 
I. Förnyade handlingssätt och utveckling av förvaltningen  

• Förnyande av verksamhetsformerna för utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet 
(UM) 

• Revidering av inlösningslagen (JM)  
• Reform av förfarandet för offentliga kungörelser (JM) 
• Omarbetning av anvisningarna för utarbetande av regeringspropositioner (nationellt hand-

lingsutrymme vid genomförandet av EU-rättsakter) (JM) 
• Inrättande av en portal för den inre säkerheten (IM) 
• RP med förslag till lag om behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten (FSM) 
• Automatisering av KEMERA-besluten (finansiering av hållbart skogsbruk) (JSM) 
• Stöd för torrläggning av jordbruksmark (JSM) 
• Utveckling av övervakningen av jordbruksproduktionen (JSM) 
• Tillståndssystem för vattenbruk (JSM) 
• Ändring av den lagstiftning som gäller skydd av byggnadsarvet (MM) 
• Kommunsamarbete för utveckling av kommunernas byggnadsordningar (MM) 
• Digitalisering av tillståndsförfarandena enligt miljöskyddslagen och vattenlagen (MM) 
• Revidering av lagstiftningen om förfarandet för punktskatten och bilskatten (FM) 
• Totalöversyn av statistiklagstiftningen (FM) 
• Ändring av statsunderstödslagen (FM) 
• Revidering av matrikellagstiftningen (FM) 
• Ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (FM) 
• Utbildningsersättningar (FM) 
• Dessutom: Det beslutas om en eventuell utvidgning av pilotprojektet med principen en in, 

en ut till 2–4 ministerier efter en rekommendation av rådet för bedömning av lagstift-
ningen (alla ministerier) 

 
II. Underlättande av medborgarnas vardag och främjande av frivilligverksamhet 

• Samarbetet mellan daghemmet och hemmet (UKM) 
• Slopande av begränsningarna i fråga om omtagningsgånger i studentexamen (UKM) 
• Möjligt att söka till gymnasiet året om (UKM) 
• Digitalt körkort (möjligheterna att införa ett digitalt körkort på nationell nivå utreds) (KM) 
• Studier som stöds med arbetslöshetsförmån (ANM) 
• Varulotterier och gissningstävlingar (ändring av lotterilagen) (IM) 
• Penningspel och penningspelsbidrag (förordningsändringar) (IM) 
• Ordningsvakter (övergång till anmälningsförfarande) (IM) 
• Polisanmälningar (digitalisering) (IM) 
• Räddningsplaner för offentliga tillställningar (förordningsändring) (IM) 
• Ändring av markanvändnings- och bygglagen (möjlighet för konsumenterna att välja det 

uppvärmningssätt som passar dem bäst (MM) 
• Revidering av lagstiftningen om arbetsverksamhet inom socialvården (SHM) 
• Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet/Revidering av systemet för rap-

portering av biverkningar av läkemedel (SHM) 
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• Genom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) skapas det en verk-
samhetsmodell med familjecentrum i alla landskap (SHM) 

• Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras 
(SHM) 

 
III. Främjande av företagsverksamheten  

• Slopande av grundkapitalkravet för aktiebolag (2500 euro) (JM) 
• Minskning av skyldigheten för den person som fungerar som byggherre att lämna uppgifter 

(15 § i lagen om beskattningsförfarande) (FM) 
• Publicering av de offentliga uppgifterna i förskottsuppbördsregistret som öppna data (FM) 
• Avdrag av förluster i samband med ägarbyten (FM) 
• Slopande av oljeskyddsavgift och oljeavfallsavgift (FM) 
• Underlättande av definieringen av aktiv jordbrukare (JSM) 
• Märkning och registrering av djur (JSM) 
• De krav som gäller säkrande av kommunikationsnät och kommunikationstjänster lindras i 

fråga om dem som bedriver radioverksamhet (KM) 
• Uppdatering av de föreskrifter om reklam och annonsering invid vägar samt placering av 

ledningar och kablar som Trafikverket meddelat med stöd av landsvägslagen (503/2006) 
• Nationellt genomförande av ändringarna i passagerarfartygsdirektivet samt vissa andra 

ändringar (KM) 
• Höjning av revisionsgränserna (ANM) 
• Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen (ANM) 
• Arbetarskyddsmyndigheten (regionförvaltningsverken) har utvidgat sina elektroniska tjäns-

ter så att de även omfattar arbetsgivarna (SHM) 
• Revidering av lagstiftningen om systemet för ersättning av skador orsakade av fridlysta djur 

(MM) 
• En förordning av statsrådet om att klassificeringen av vissa avfallsslag som avfall upphör 

(MM) 
• Regeringen utreder hur nuvarande praxis med tillståndskort kan förtydligas när det är fråga 

om självreglering inom olika branscher  
 
IV. Utnyttjande av robotik och artificiell intelligens inom förvaltningen 

• Utnyttjande av robotik och artificiell intelligens i Migrationsverkets kundbetjäning (IM) 
• Övriga projekt med robotik och artificiell intelligens som utvecklas inom Migrationsverkets 

UMA-projekt (IM) 
  
V. Främjande av högskole- och vetenskapspolitiken 

• Underlättande av ansökan om forskningsfinansiering (UKM) 
• Bestämmelserna om utbildningsansvar görs mera flexibla (UKM) 
• Bestämmelserna om examensutbildning görs mera flexibla (UKM) 
• Möjliggörande av kontinuerlig antagning av studerande (UKM) 
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
 

Genom försöksverksamhet eftersträvas innovativa lösningar, utvecklas bättre tjänster, främjas egen 
aktivitet och företagsamhet samt stärks det regionala och lokala beslutsfattandet och samarbetet 
med utnyttjande av verksamhetssätt som utgår från medborgarna. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• För att främja försöksverksamheten har det vid statsrådets kansli inrättats en funktion för för-

söksverksamheten och tillsatts en parlamentarisk delegation. 
• Flera omfattande strategiska försök pågår, bl.a. försöket med basinkomst, försöket med valfri-

het och digikommunförsöket. Inledandet språkförsöken framskrider. 
• Plattformen Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) har tagits i bruk. 
• Motiva-samarbete för att etablera plattformen Plats för försök har inletts. 
• Med hjälp av mikrofinansiering har det genomförts småskaliga försök inom temat cirkulär 

ekonomi. En del av försöken vidareutvecklas med stöd från andra finansieringsinstrument. 
• Turnén Försöksfinland genomfördes i samarbete med yrkeshögskolorna 2016–2017.  
• En handbok för den som bereder försökslagar (Kokeilunlaatijan opas) har utarbetats och pub-

licerats i Finlex. 
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:  
• Det inleds småskaliga försök som anknyter till artificiell intelligens och sysselsättning.  
• En verksamhetsmodell för att utreda vilka hinder det finns för försöken blir klar. Det bereds 

förslag till modeller för stödjande av genomförandet av försök i horisontella och oklara frågor. 
  

Spetsprojekt 4:  
Införande av en försökskultur 
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
 
Statsrådets och statsförvaltningens styrningsprocesser samordnas med det strategiska regeringsar-
betet. Man stärker kunskapsbaserad styrning och verkställighet som överskrider förvaltningsområ-
dena.  
 
Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Utredningen av statsrådets utvecklingsarbetsgrupp (Tiitinens arbetsgrupp) klar 4/2017 (Enhet-

lighet inom statsrådet uppstår genom samarbete och gemensamma verksamhetssätt (på 
finska).  

• Statskontorets utredning om statens HR-ledning klar 9/2016. Med stöd av Tiitinens arbets-
grupp, Statskontorets HR-utredning och erfarenheter från de övriga åtgärderna inom spetspro-
jektet har det dragits upp riktlinjer (Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt/TOTA 
11.12.2017) om hur spetsprojektet ska framskrida. 

• För att stärka den strategiska personalledningen har det vid finansministeriet inrättats en ny 
tjänst som förvaltningspolitisk understatssekreterare och vid Avdelningen för utveckling av 
statsförvaltningen har en ny enhet för personalpolitik inlett verksamheten vid ingången av 
2018. 

• Förslagen av projektgruppen för utveckling av ministeriernas ledningssystem klara 12/2016. 
HAUS har genomfört en utbildning för ledningsgrupper som är gemensam för ministerierna.  

• Det har skapats en modell med och förfaranden för ledningsavtal för den högsta tjänsteman-
naledningen inom statsförvaltningen. Det har skapats en modell till grund för kanslichefernas 
ledningsdiskussioner. 

• Genomförandet av myndigheternas servicelöften pågår. 
• Inom projektet Arbete 2.0 (Työ 2.0) har det tagits fram verktyg, konkreta modeller och bästa 

praxis för att hur man inom statsförvaltningen kan modernisera arbetssätten och utveckla ar-
betsmiljöerna.  

 
  

Spetsprojekt 5:  
Bättre styrning och verkställighet 
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Riktlinjerna (12/17) av TOTA-ministergruppen om hur spetsprojektet ska framskrider genom-

förs. Det skapas en verksamhetsmodell där ministerierna inom sina förvaltningsområden sva-
rar för verkställandet av de strategiska riktlinjerna för HR-ärenden. Det inrättas en ny förvalt-
ningsövergripande HR-ledningsgrupp till stöd för den förvaltningspolitiska understatssekrete-
raren. 

• En grupp som ska utvärdera den högsta ledningens ledarskapskompetens och förvaltningsö-
vergripande syn inrättas på försöksbasis 2018.  

• En analys- och rapporteringstjänst för kunskapsledning öppnas under 2018. 
• I syfte att förbättra statsrådets verksamhetsbetingelser utreds under valperioden förutsätt-

ningarna och behovet av att utveckla en enhetlig kommunikation för statsrådet. 
• I reglementet för statsrådet togs det in en bestämmelse om att kanslichefen har till uppgift att 

samordna verksamheten inom ministeriet med verksamheten inom andra ministerier. Dessu-
tom kan statsrådets allmänna sammanträde på framställning av statsministern tillsätta projekt 
eller organ för beredning av omfattande förvaltningsövergripande ärenden. Det allmänna sam-
manträdet har behörighet när det gäller tillsättande av arbetsgrupper som kan jämställas med 
kommittéer och bl.a. parlamentariska arbetsgrupper för beredning av samhällspolitiskt bety-
dande ärenden (ändring av 3 § 21 punkten i reglementet för statsrådet). 
 
 

  



50 
 

  



6. REFORMER

REGERINGSPERIODENS MÅL

Regeringen stärker den offentliga ekonomins hållbarhet genom 
de strukturreformer som beskrivs nedan. Målet med de planerade 
lösningarna är ekonomiska effekter på minst 4 miljarder euro.  
Innan lagförslag lämnas och verkställs ska de eftersträvade 
effekterna på hållbarhetsunderskottet bedömas.

Social- och hälsovårdsreformen1

Besparingar på en miljard euro dvs. minskning av kommunernas,
landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter2

Framtidens kommun3

Landskapsreformen4

Reformen av centralförvaltningen5

REFORMER

effekter 
på minst
4 md €
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Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 
 

Målet är att i självstyrelseområden som är större än en kommun samla organiseringsansvaret för de 
offentliga social- och hälsotjänsterna (landskap). Under reformen genomförs en horisontell och ver-
tikal integration av tjänster. Målet är en smidig helhet av servicekedjor som är viktig för människors 
välbefinnande och hälsa. Genom reformen minskas välfärds- och hälsoskillnaderna hos befolkningen 
och erhålls kontroll över verksamhetskostnaderna. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• RP om social- och hälsovårds- och landskapsreformen har lämnats. Det föreslås att det stiftas 

en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården och en gemensam lag om in-
förande av dessa. Propositionen innehåller ett förslag till lag om landskapens finansiering och 
förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas finansiering, skattelagstiftningen, lag-
stiftningen om landskapens och kommunernas personal samt vissa lagar som gäller den all-
männa förvaltningen.  

• Förberedelserna inför inrättandet av nationella IKT-servicecenter har inletts. Produktionen av 
landskapens IKT-tjänster samlas till ett nationellt IKT-center eller konkurrensutsätts via en nat-
ionell upphandlingscentral. Produktionen av IKT-tjänster kan även skötas som ett samarbete 
mellan landskapen eller ett samarbete mellan landskapen och kommunerna. 

• RP om valfrihetslagen lämnades 3/2018. Lagen avses träda i kraft stegvis 2020–2022. 
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Vid ramförhandlingarna 2018 förband sig regeringen att trygga tillräcklig finansiering för social- 

och hälsovårds- och landskapsreformen och att reformen inleds smidigt.  
• Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen avses träda i kraft 

6/2018. 
• Organiseringsansvaret överförs till landskapen 1/2020. 
 

 

Reform 1:  
Social- och hälsovårdsreformen 
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
 

Målet är att minska kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter med sam-
manlagt 1 miljard euro. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppnådda resultat: 
• Åtgärdsprogrammet för minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter har färdigställts.  
• Digikommunförsöket inleddes och en spar- och produktivitetsutredning som gäller försöket 

färdigställdes. 
• Utredning om det kommunala byggnadsbeståndets utvecklings- och besparingspotential klar 

2/2018. 
• Regeringen har omarbetat och utvidgat reformen så att den omfattar hela den offentliga eko-

nomin. Reformen sträcker sig fram till 2029. Den fortsatta beredningen baserar sig på följande 
teman:  
o Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser (uppskattad sparpotential 340 mil-

joner euro). 
o Incitamentsystemen för utgifterna inom kommunernas driftsekonomi, digitaliseringen 

och lokalkostnaderna (300 miljoner euro). 
o Utvecklandet av digitaliseringen av statens verksamhet och produktiviteten samt all-

männa produktivitetsbesparingar (250 miljoner euro). FSM:s, JM:s och IM:s årliga produk-
tivitetsmål är 0,3 procent och de övriga förvaltningsområdenas produktivitetsmål är 0,5 
procent.  

o Statens lokalprogram fortsätter (50 miljoner euro).  
Sammanlagt 940 miljoner euro. 

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Regeringspropositioner som gäller incitamentsystem för kommunerna lämnas under hösten 

2018.  
• De riktlinjer som det fattats beslut om genomförs så snabbt som möjligt. Regeringen följer 

noggrant beredningen av åtgärderna. Följande utvärdering 8/2018.  
• De författningsändringar som gäller minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter 

träder i kraft senast 12/2018.    

Reform 2:  
Besparingar på en miljard euro dvs. minskning av kommunernas, landskapens och hela den  
offentliga sektorns utgifter 
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
 

Målet är att fastställa kommunernas roll, ställning och uppgifter samt förhållande till de nya landskapen. 
Målet är också att reformera statsandelssystemet för basservice. 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• Den parlamentariska gruppen publicerade sin mellanrapport Scenarier och visioner för framti-

dens kommun 2030 (2/2017).  
• Boken Tulevaisuuden kunta (Framtidens kommun) som genomförts som ett samarbete mellan 

Tammerfors universitet, Finlands Kommunförbund och finansministeriet publicerades 3/2017.  
• En utredning om medlemskap i två kommuner genomfördes. 
 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Den parlamentariska arbetsgruppen fortsätter sitt arbete (utvärderar responsen från fältet, 

utarbetar en slutrapport och kartlägger behovet av ändringar i lagstiftningen). 
• Behövliga lagstiftningsändringar lämnas till riksdagen 2018. 
 
  

Reform 3:  
Framtidens kommun 
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
 

Målet är att samordna statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen och att förenkla orga-
niseringen av den offentliga regionförvaltningen (staten, regionerna och kommunerna). 
 

Spetsprojektets skeden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppnådda resultat: 
• PR om social- och hälsovårds- och landskapsreformen lämnats till riksdagen 3/2017. 
• RP med förslag till lag om finansiering av landskapens övriga uppgifter lämnades till riksda-

gen.  
• RP om landskapens övriga uppgifter och om statens tillstånds- och tillsynsmyndighet läm-

nats till riksdagen. 
• Det förberedande arbetet med att inrätta landskap pågår. 

 
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Vid ramförhandlingarna 2018 fattade regeringen beslut om ökad finansiering för social- och 

hälsovårds- och landskapsreformen för att säkerställa att landskapens finansiering räcker till 
och att reformen kan inledas smidigt.  

• Landskapslagen träder i kraft sommaren 2018.  
• Landskapens temporära förvaltning inleder sin verksamhet sommaren 2018. 
• Landskapsval förrättas första gången 10/2018. 
• Landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet 1.1.2019.  
• Ansvaret för att ordna landskapens uppgifter övergår till landskapen 1.1.2020.  
• Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inleder sin verksamhet 1.1.2020. 
  

Reform 4:  
Landskapsreformen   
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Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 

Målet är en centralförvaltning vars struktur, styrning och ledningssystem är tydliga, som klarar av 
förändringar och riskhantering och vars tjänster är kundorienterade och först och främst elektro-
niska. Hanteringen av helheten är förvaltningsövergripande. Tyngdpunkten ligger på utveckling av 
ett i funktionellt hänseende enhetligt statsråd och dess verksamhetssätt, förvaltningsöverskridande 
helheter och utnyttjandet av digitaliseringen och ledningen av den förnyelse av verksamheten som 
digitaliseringen möjliggör. 

Spetsprojektets skeden: 

Uppnådda resultat: 
• Förhandsutredningen om centralförvaltningen 11/2016.
• Projektet för att reformera centralförvaltningen tillsattes 11/2016. Utarbetandet av en för-

ändringsagenda har inletts. Förändringsprogrammet för samman i synnerhet det utvecklings-
arbete som gjorts inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt inom spetspro-
jekten för digitalisering och styrning.

Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden: 
• Förändringsprogrammet genomförs i form av förvaltningsövergripande samarbete med mini-

sterier och ämbetsverk. Den andra fasen av förändringsprogrammet inleds 4/2018 och refor-
men genomförs före utgången av regeringsperioden.

• Reformen drivs framåt i nära samarbete med spetsprojektet för bättre styrning och verkställig-
het och spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster samt landskaps- och social- och
hälsovårdsreformen. I reformen fästs det särskild uppmärksamhet vid stärkande av det förvalt-
ningsövergripande genomförandet.

Reform 5: 
Reformen av centralförvaltningen 
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7 REGERINGENS VIKTIGASTE GRUNDLÄGGANDE PROJEKT  

 

Projekt 1: Utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse 
- Antogs 6/2016.  

 
Projekt 2: Nationell plan för handlingsprogrammet för internationell hållbar utveckling  

- Statsrådets redogörelse om det globala handlingsprogrammet Agenda 2030 för hållbar utveckling an-
togs 2/2017.  

 

Projekt 3: Finlands utvecklingspolitiska riktlinjer, inklusive målsättningarnas beröringspunkter 
med det globala programmet för hållbar utveckling 

- Statsrådets redogörelse: Finlands utvecklingspolitik antogs 2/2016.  
 

Projekt 4: Försvarsredogörelsen 
- Antogs 2/2017.  

 

Projekt 5: Försvarsmaktens projekt för utvecklande av den strategiska kapaciteten genomförs  
- Projektet för ersättande av marinens stridsfartyg: inletts 2015. Upphandlingen av fartyg och stridssy-

stem görs separat. Investeringsbesluten fattas 2018.  
- Projektet för ersättande av Hornet-materielens kapacitet: inletts år 2015, anbudsbegäran lämnas 

4/2018. Investeringsbeslutet fattas under nästa regeringsperiod 2021.  
 

Projekt 6: Uppdatering av Finlands arktiska strategi 
- Regeringens riktlinjer för prioriteter i uppdateringen av strategin antogs 9/2016. Åtgärdsplan för upp-

datering av strategin klar 3/2017. 
 

Projekt 7: Cybersäkerhet som tryggar medborgarnas vardag och företagstillväxten 
- Cybersäkerheten i Finland - nuläge, måltillstånd och nödvändiga åtgärder för att uppnå måltillståndet 

klar 2/2017.  
- Verkställighetsprogrammet 2017–2020 för strategin för cybersäkerheten klart 4/2017. 

 
Projekt 8: Skapande av en rättsgrund för befogenheter att bedriva underrättelse som riktas mot 
utlandet och datatrafiken 

- PR om civil underrättelseinhämtning lämnats till riksdagen 1/2018. 
- RP med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med 

den lämnats 1/2018. 
 

Projekt 9: Genomförandet av reformprogrammet för rättsvården, bl.a. strukturreformen av 
tingsrätterna, sammanslagningen av högsta domstolarna, inrättandet av ett domstolsverk 

- Lag om tingsrättsreform antagits 11/2017. Reformen träder i kraft 1/2019.  
- Projekt som gäller inrättande av ett domstolsverk har tillsatts 1/2018. Avsikten är att en regeringspro-

position som gäller detta lämnas till riksdagen under vårsessionen 2018. Projektet klart 6/2020. 
 

Projekt 10: Regeringens framtidsredogörelse 
- Första delen av redogörelsen godkändes 6/2017. Andra delen klar 2018. 

 

Projekt 11: Redogörelsen för den inre säkerheten 
- Antogs 5/2016. 
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Bilaga 1: Nya initiativ vid halvtidsöverläggningarna 

KOMPETENS, TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING 

1. Sysselsättningspaketet innefattar åtgärder med omedelbara effekter och effekter på
längre sikt
Ministrarna Lindström och Lintilä
Av de centrala åtgärderna i sysselsättningspaketet, som uppdaterades vid regeringens halvtidsöver-
läggning, har bland annat följande åtgärder genomförts: åtgärder för stödjande av den positiva
strukturomvandlingen, försök som stöder sysselsättningen och inriktning av lönesubventionen i
högre grad till företag och svårsysselsatta personer. Självrisktiden för sjukdagpenningen för företa-
gare som omfattas av lagen om pension för företagare har förkortats till en vardag. Man har också
kommit överens om rättvisa spelregler för nollavtal.

Ännu under denna regeringsperiod ska det bland annat genomföras reformer som har samband 
med landskapens tillväxttjänster och tryggas tillräckliga resurser för arbetskraftspolitiken. Dessutom 
bereds ändringar i påföljdssystemet för utkomstskydd för arbetslösa som betonar ett aktivt sökande 
av jobb och främjar arbetskraftens regionala rörlighet. Avsikten är också att finansieringsalternati-
ven för lönesubventionen utvärderas i början av 2019, målet är att finansieringen med anslagen för 
arbetslöshetsförmåner ska fortsätta. Företagarpaketet uppdaterades under ramförhandlingarna vå-
ren 2018 (se spetsprojekten för sysselsättning och konkurrenskraft). 

2. Uppdatering av företagarpaketet
Ministrarna Lindström och Lintilä
Företagarpaketet innehåller flera åtgärder som avlägsnar hinder för företagande och uppmuntrar
till företagande. Arbetslösa har för närvarande möjlighet att prova på företagsverksamhet i fyra må-
naders tid samtidigt som de får arbetslöshetsförmån. Genom servicen Från företagare till arbetsgi-
vare utvecklas arbetsgivarfärdigheterna och rekryteringskunnandet i första hand hos ensamföreta-
gare som ska anställa sin första arbetstagare. Pilotverksamheten inom tjänsten fortsätter till den 31
december 2018.

Företagarpaketet uppdateras kontinuerligt. ANM tillsatte den 16 februari 2018 utredare med upp-
draget att utreda behovet av att stärka och samordna företagsamhetspolitiken och dess olika del-
områden samt utarbeta ett förslag till ett strategiskt åtgärdsprogram för främjande av företagande 
som sträcker sig över regeringsperioderna. Förslaget ska vara klart senast den 30 juni 2018. 

3. Reformen Business Finland ska sätta fart på företagens export
Ministrarna Lintilä och Virolainen
Lagen om Business Finland trädde i kraft och den nya verksamheten inleddes den 1 januari 2018.
Tekes blev Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Finpro Oy blev aktiebolaget
Business Finland Oy. Det nya Business Finland effektiviserar företagstjänsterna. I fortsättningen får
företag alla tjänster för internationalisering, innovationsfinansiering, internationella investeringar
och turism på ett ställe. En och samma aktör beaktar bättre hela livscykeln för företag inbegripet

HUR GENOMFÖRANDET AV DE NYA INITIATIVEN VID HALVTIDSÖVERLÄGGNINGARNA FRAMSKRIDER 
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förnyelse, tillväxt och internationalisering samt undanröjer överlappningar. Målet är en samman-
hängande servicekedja som inte brister i något skede, allt från utvecklingen av tjänster och affärs-
modeller till lanseringen på marknaden. Reformen riktar också personalresurser till kontaktytan 
med kunderna och till utrikesfunktionerna. 

4. Projektet Turism 4.0 (Matkailu 4.0) ska leda till snabb tillväxt och sysselsättning 
Ministrarna Lintilä, Tiilikainen, Lindström och Grahn-Laasonen 
Programmet Turism 4.0 innefattar bl.a. en nivåhöjning av anslagen för Visit Finland (en del av Busi-
ness Finland) samt åtgärder för att stärka turistföretagens digitala kunskaper och öka turismen året 
runt. Förutsättningarna för naturturism stärks också. Programmets bakgrundsutredningar blev klara 
i slutet av 2017 och genomförandet av projektet inleddes i början av 2018. 

5. Fart på den cirkulära ekonomin och införande av innovativ offentlig upphandling  
Ministrarna Tiilikainen och Lintilä 
Åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi offentliggjordes i oktober 2017. I åtgärdsprogrammet pre-
senteras de konkreta åtgärder genom vilka regeringen och Sitra främjar genomförandet av en cir-
kulär ekonomi. De tre topprioriteringarna i åtgärdsprogrammet för cirkulär ekonomi är försöks- och 
tesplattformar för cirkulär ekonomi, hållbara och innovativa offentliga upphandlingar samt stöd-
jande av nya produkt- och tjänsteinnovationer. Genomförandet av programmet pågår och bl.a. in-
ledde Kompetenscentrumet för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO) sin verksamhet 
den 1 mars 2018. 

6. Programmet Talent Boost vill uppnå tillväxt med hjälp av internationella experter  
Ministrarna Lintilä, Lindström, Grahn-Laasonen, Virolainen  
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöverläggning att inleda programmet Talent Boost för att sam-
ordna närings-, innovations-, sysselsättnings-, utbildnings- och migrationspolitiken till en helhet som 
stöder tillväxten. Åtgärdsprogrammet godkändes i underministergruppen för konkurrenskraft den 
24 januari 2018. Med hjälp av åtgärdsprogrammet ska internationella experter lockas till Finland. 
Detta ska ske genom att kommunikationen om Finlandsbilden effektiviseras, genom riktade pro-
gram och rekryteringsevenemang samt genom att mötena mellan internationella experter och fö-
retag intensifieras.  

Beredningen av programmet samordnas med beredningen av regeringens migrationspolitiska pro-
gram, UKM:s riktlinjer för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och 
forskning samt forsknings- och innovationsrådets vision och färdplan.  

7. Granskning av näringsstöden  
Minister Lintilä 
Slutrapporten av den parlamentariska arbetsgrupp som utrett en reform av företagsstöden blev klar 
den 5 april 2018. Arbetsgruppen gick igenom företagsstöden i Finland och nådde enighet om de 
kriterier utifrån vilka stöden kan bedömas. Arbetsgruppen föreslår också att den ekonomiska kon-
sekvensbedömningen av företagsstöden samt den långsiktiga dialogen med berörda grupper ska 
utvecklas.  
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8. Forsknings- och innovationsreform som ska skapa förutsättningar för ekonomisk 
tillväxt  
Ministrarna Lintilä och Grahn-Laasonen 
Målet med flaggskeppsprogrammet är att stärka kompetensklustren för högklassig forskning och 
stort genomslag. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess 
genomslag förbättras. Klustren, dvs. flaggskeppen, kombinerar högklassig forskning, genomslag som 
stöder ekonomisk tillväxt och samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpass-
ningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Flaggskeppen är högklassiga centrum 
som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktiviteter. 
Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen kraftigt så att de samtidigt anpassar sin egen 
verksamhet genom systematisk förnyelse och utvidgning. 

Flaggskeppsprogrammet finansieras med 25 miljoner euro 2018 och 25 miljoner euro år 2019. Flagg-
skeppsfinansiering kan sökas av universitet och statliga forskningsinstitut eller ett konsortium mel-
lan dessa aktörer. Flaggskeppen väljs på basis av hög vetenskaplig kvalitet och stort genomslag och 
de beviljas finansiering för åtta år. Värdorganisationerna till flaggskeppen ska vara beredda att med 
en betydande och ökande satsning själva bidra till bygget av flaggskeppsklustret och stödja dess 
verksamhet under finansieringsperioden. Ett flaggskepps förväntas dessutom ha både nationell och 
internationell finansiering samt få annat stöd från exempelvis företag, den offentliga sektorn eller 
medborgarorganisationer. 

Business Finland inleder genomförandet av modellen med tillväxtmotorer under 2018. Tillväxtmo-
torer är en ny verksamhetsmodell för utveckling av företagsledda ekosystem för affärsverksamhet. 
Målet är att i Finland skapa ekosystem för affärsverksamhet i miljardklassen, som utvecklar lös-
ningar på globala marknadsomvälvningar. Verksamhetsmodellen baserar sig på genomförande av 
en vision som företag av olika storlek samt andra nyckelaktörer (högskolor, forskningsinstitut, mini-
sterier, städer, osv.) identifierat tillsammans. Tillväxtmotorerna ökar samtidigt Finlands attraktivitet 
bland de bästa framtida experterna och för utländska investeringar. Det kunde starta 5–10 tillväxt-
motorer.  

Tillväxtmotorer stöds både med Business Finlands understöds- eller lånefinansiering och med ka-
pitalfinansiering som ska återbetalas som regeringen beslutade om i samband med halvtidsöver-
läggningarna. Det beviljades sammanlagt 60 miljoner euro för tillväxtmotorernas kapitalfinansiering 
för 2018–2019. Kapitallånefinansieringen är avsedd som startstöd som genomförs genom ett förfa-
rande för stödansökan eller via ett konkurrensutsättningsförfarande som genomförs genom offent-
lig upphandling. Genom startstödet kan man säkerställa att lovande idéer kan utvecklas till en sådan 
nivå att de väcker intresse bland privata finansiärer. 

9. Den kreativa ekonomin stärks  
Ministrarna Terho, Lintilä, Mattila 
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöverläggning att de kreativa branscherna ska tas med i företa-
gar- och sysselsättningspaketen samt de tillhörande stödformerna för tillväxt och international-
isering och förslag av en arbetsgrupp som publicerat rapporten ”Den kreativa ekonomin och skap-
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andet av immateriellt värde som spetsområde” genomförs. Målet är att förbättra verksamhetsför-
utsättningarna för de kreativa branscherna, öka samarbetet och nätverkandet samt stärka konkur-
renskraften inom övriga branscher. 

Som en del av inledandet av Business Finlands verksamhet bereder Tekes och Finpros styrgrupp för 
de kreativa branscherna ett tillväxtprogram som ska koncentrera sig på de kreativa branscherna och 
skapande av immateriella värden. Utnyttjande av kreativ kompetens ska också definieras som ett 
horisontellt tema som förenar tillväxtprogrammen inom Business Finland. 

UKM inledde 2017 ett utvecklingsprojekt hos förmedlande aktörer inom den visuella konsten. Hu-
vudtemat för statsunderstöden för utvecklings- och försöksprojekten 2018 är kreativt arbete och 
kreativ produktion. Inom utvecklings- och försöksprojekten har det reserverats 760 000 euro för 
projektunderstöd för kreativt arbetet och kreativ produktion i syfte att stärka de förmedlande aktö-
rerna. 

Teosto, finansministeriet och skatteförvaltningen har utrett under vilka förutsättningar upphovsrät-
ten kan överföras till upphovsmannens företag och vilka skattekonsekvenser som föranleds av 
detta. Målet är att de nya anvisningarna om överföring av upphovsrätt kan tas i bruk i början av 
2018. 

10. Reformen för att öka gymnasieutbildningens attraktivitet 
Minister Grahn-Laasonen  
Målet för den gymnasiereform som inleddes hösten 2017 är att öka gymnasieutbildningens drag-
ningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet och färdigheter för fortsatta 
studier. Regeringens proposition med förslag till ny gymnasielag lämnades till riksdagen i april 2018.  

11. Programmet för artificiell intelligens  
Minister Lintilä 
Arbetsgruppen presenterade sin första interimsrapport (10/2017), som innehåller åtta nyckelåtgär-
der genom vilka Finland kan lotsas in i den artificiella intelligensens tidevarv. I rapporten beskrevs 
vad som är Finlands styrkor och svagheter i utnyttjandet av artificiell intelligens. Samtidigt present-
eras i rapporten även förslag till åtgärder som man i fortsättningen borde satsa på. Åtgärdsrekom-
mendationer om hur artificiell intelligens påverkar arbetet i framtiden och om vilka återverkningar 
detta har på samhället publiceras i augusti 2018. Mandattiden för styrgruppen för artificiell intelli-
gens sträcker sig fram till utgången av den nuvarande regeringsperioden. Slutrapporten blir klar i 
april 2019.  
 
Regeringen beslutade vid sin strategisession med fokus på artificiell intelligens i slutet av januari att 
bereda en redogörelse om artificiell intelligens och informationspolitik. Regeringen har som mål att 
Finland ska utvecklas till en föregångare inom tillämpningen av artificiell intelligens (AI) och inom 
informationspolitiken. Teman i den redogörelse som lämnas till riksdagen hösten 2018 är bl.a. en 
beskrivning av informationspolitiken, hur AI kan utnyttjas på bred front, kunskapsbehovet gällande 
AI samt plattforms- och dataekonomi. Redogörelsen bereds under arbetsnamnet ”Etisk informat-
ionspolitik i AI-tidsåldern”.  
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12. Programmet för hållbar stadsutveckling  
Minister Tiilikainen 
Målet för programmet för hållbar stadsutveckling är att främja integrerad stadsutveckling med 
tyngdpunkten på miljömässigt och socialt hållbara lösningar och stärka tillväxt som stöder sig på 
dessa. Programmets tidsperspektiv är ca 5 år och genomförandet är kontinuerligt. Kartläggningen 
av nuläget blev klar 2/2018, varefter programkonceptet bereds och de första pilotförsöken inleds 
6/2016. 

13. Arbetskraft från länder utanför EU/EES  
Minister Mykkänen 
Syftet är att göra det lättare för företagare och toppexperter att flytta till Finland och på så sätt 
främja ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Ändringen är en del av en större helhet genom vilken 
regeringen gör det lättare för experter att flytta till landet och bli företagare. Avsikten är att tillväxt-
företagare ska få sitt tillstånd så snabbt som möjligt. Uppehållstillståndet beviljas av Migrationsver-
ket, men sökanden ska före ansökan inhämta en affärsmässig bedömning av Innovationsfinansie-
ringsverket Tekes. RP lämnades hösten 2017 och lagen trädde i kraft 1.4.2014. 

OMSORG 

14. Minskning av antalet marginaliserade unga (NEET-unga)  
Ministrarna Grahn-Laasonen, Lindström, Saarikko, Mattila 
Regeringen inledde 19 åtgärder för att främja barns och ungas välfärd, förebygga marginalisering 
och minska antalet ungdomar utan utbildning och arbete. Genom åtgärderna säkerställs att barn, 
unga och familjer får stöd i rätt tid och enligt sina behov. Åtgärderna inleddes 5/2017 och slutförs 
12/2018.  

15. Helheten barn, unga och familjer  
Ministrarna Grahn-Laasonen och Saarikko 
En utredning om kontaktytorna mellan kommunala och landskapsvisa serviceanordnare och tjänster 
har blivit klar i början av 2018. Regeringen inleder beredningen av en nationell barnstrategi.  

Gränsöverskridande utvecklingsprojekt inom tjänsterna för barn och familjer, social- och hälso-
vårdsreformen och bildningsväsendet pågår i alla landskap. Skapandet av verktyg och anvisningar 
för verksamhetsmodellen för barnvänliga kommuner och landskap pågår också, bl.a. en barnbudge-
teringsmodell för uppföljning av kostnader som hänför sig till barn inom social-, hälsovårds- och 
bildningstjänsterna samt en processbeskrivning och anvisningar för bedömning av konsekvenserna 
för barn. Utvecklingsåtgärderna slutförs 12/2018. 

16. Kan försöket med basinkomst ge lösningar på problemen med bidragsfällor?  
Minister Mattila 
Genom försöket som inletts 2017 utreds det hur de sociala trygghetssystemen kan ändras så att de 
bättre motsvarar förändringarna i arbetslivet, om de sociala trygghetssystemen kan ändras så att 
de blir mer inkluderande och uppmuntrar till arbete och om man kan minska mängden byråkrati 
och förenkla de komplicerade förmånssystemen. Det görs en särskild utredning om beskattningen 
som ska vara klar 12/2018, varvid också hela försöket med basinkomst avslutas.  
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17. Försök med aktiverande social trygghet  
Minister Mattila 
Ett försök med aktiverande social trygghet inleddes i början av 2018. Under försöket skapas det 
inom socialarbete för vuxna en ny helhet av tjänster, där socialarbetet får fler verktyg än tidigare 
att stödja personer som länge varit arbetslösa. Avsikten är att utreda de nuvarande tjänsterna med 
avseende på luckor som ökar risken för marginalisering. Granskningen och analysen av resultaten 
görs våren 2019. 

18. Motverkande av ojämlikheten 
Statsministern och den övriga regeringen 
Statsminister Juha Sipilä tillsatte i början av 2017 en arbetsgrupp som hade till uppgift att hitta nya 
arbetssätt och metoder för att göra slut på den långvariga differentieringen i samhället. Förslaget 
till åtgärder föredrogs för regeringen 11/2017 och slutrapporten överlämnades till statsministern 
3/2018.  

19. Reform av den sociala tryggheten 

TOIMI-projektet som bereder en totalreform som rör grundskydd och aktivitet tillsattes 9/2017. 
Målet är att stödja partierna när de förbereder sig för riksdagsvalet 2019. Det har utsetts en parla-
mentarisk uppföljningsgrupp som sammanträdde första gången i november. På basis av en kartlägg-
ning av kunskapsunderlaget samt analysarbete bereds det modeller och alternativ för totalrefor-
men, och dessa tas upp för bred diskussion i uppföljningsgruppen samt via webbsidor som är öppna 
för alla. Det rapporteras om de framtagna alternativen och modellerna 2/2019. 

FÖRNYELSE 

20. Besparingarna på en miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna 
(se även spetsprojektet) 
Minister Vehviläinen 
I regeringsprogrammet uppställdes målet att kommunernas uppgifter och förpliktelser ska minskas 
med en miljard euro fram till 2029. Regeringen har omarbetat och utvidgat reformen så att den 
omfattar hela den offentliga ekonomin. Regeringen har omarbetat och utvidgat reformen så att den 
omfattar hela den offentliga ekonomin. Reformen sträcker sig fram till 2029. Den fortsatta bered-
ningen baserar sig på följande teman:  

o Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser (uppskattad sparpotential 340 
miljoner euro). 

o Incitamentsystemen för utgifterna inom kommunernas driftsekonomi, digitaliseringen 
och lokalkostnaderna (300 miljoner euro). 

o Utvecklandet av digitaliseringen av statens verksamhet och produktiviteten samt all-
männa produktivitetsbesparingar (250 miljoner euro). FSM:s, JM:s och IM:s årliga pro-
duktivitetsmål är 0,3 procent och de övriga förvaltningsområdenas produktivitetsmål 
är 0,5 procent.  

o Statens lokalprogram fortsätter (50 miljoner euro).  
Sammanlagt 940 miljoner euro.  

Regeringen följer noggrant beredningen av åtgärderna. Följande utvärdering 8/2018.   
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21. Utvecklingsbolaget SoteDigi ska skapa datasystem för klient- och patientuppgifter 
Ministrarna Vehviläinen och Saarikko 
SoteDigi Oy inrättades hösten 2017 för att utveckla lösningar för nationella klient- och patientdata-
system samt andra nya digitala lösningar för social- och hälsovården. Finanspolitiska ministerutskot-
tet godkände den 28 november 2017 riktlinjerna för handlingsdirektivet för utvecklingsbolaget Sote-
Digi. Handlingsdirektivet för SoteDigi Oy:s styrelse innefattar bolagets centrala mål och utgångs-
punkter för verksamheten och ekonomin och styrelsens första uppgifter. Bolaget ska organisera en 
kunddelegation och inleda dess verksamhet under början av 2018. Syftet med kunddelegationen är 
att säkerställa att landskapskunderna deltar och förbinder sig till gemensamma utvecklingsprojekt.  

Det viktigaste och primära nationella utvecklingsprojektet i initialskedet är genomförandet av en 
integrationsplattform i syfte att skapa en så omfattande dataintegration som möjligt för landskapen. 
Man har också inlett beredningen av en enhetlig digitaliseringspolicy för landskapen som anknyter 
till SoteDigi Oy:s verksamhet och styrningen av den. Målet är att ett principbeslut som inkluderar 
principerna för och förfaringssätten inom statsrådets gemensamma digistyrning skulle föredras för 
statsrådet våren 2018. 

22. Mot ett kolneutralt Finland  
Ministrarna Berner, Lintilä, Tiilikainen 
I budgetpropositionen för 2018 anvisade regeringen 16 miljoner euro för främjande av utsläppssnål 
trafik som ett led av genomförandet av energi- och klimatstrategin. Målet att uppnå ett ökat antal 
utsläppssnålare fordon eftersträvas genom att stödja anskaffningen av renodlade elbilar och kon-
verteringen av gas- och flexfuelbilar med totalt 6 miljoner euro per år. Utbyggnaden av laddnings- 
och distributionsnätet och elektrifieringen av tätortslogistiken stöds med 4 miljoner euro per år på 
ett regionalt jämlikt sätt. Utvecklingen av den offentliga persontrafiken i stadsregioner stöds med 
4 miljoner euro per år. Stödet riktas i synnerhet till digitalisering av kollektivtrafiksystemen och till 
elektrifiering av kollektivtrafiken. Dessutom stöds en ökning av upphandlad trafik och trafik som 
omfattas av allmän trafikplikt på järnvägarna med 2 miljoner euro per år. Investeringar i ny energi-
teknik främjas med en tilläggsfullmakt på 20 miljoner euro. Med stöd för förnybar energi kan man 
främja bl.a. biogasprojekt inom trafiken, solvärme och lösningar som förbättrar energieffektiviteten. 
En tilläggssatsning på 2 miljoner euro anvisas för det klimatvänliga träbyggandet. Målet är att trä-
byggandet ska bli ett så lätt och lockande alternativ som möjligt. Företagens, kommunernas och 
medborgarnas klimatarbete främjas genom rådgivning och handledning med en tilläggsfinansiering 
på 2 miljoner euro. 

23. En ny verksamhetsmodell som ska sätta fart på digitaliseringen (Ekosystemforum) 
Minister Vehviläinen 
En ny verksamhetsmodell för ekosystemforumet har genomförts sedan sommaren 2017 i syfte att 
påskynda utvecklingen av digitala ekosystem som tjänar både medborgarnas och företagens behov. 
Under perioden 08/2017–03/2018 har det ordnats sex lösningsverkstäder som baserar sig på sam-
utveckling (bl.a. användning av uppgifter om välbefinnande, smarta städer, det nationella tillväxt-
programmet för transportsektorn och informationspolitiken), genom vilka man har påskyndat ut-
vecklingen av ”vinnande” digitala ekosystem och bl.a. understött beredningen av informationspoli-
tiken. 
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Avsikten är att under ledning av SRK:s ekosystemforum utveckla en ny handlingsmodell för att ut-
forma politiken, bereda beslut och effektivisera det sektors- och förvaltningsövergripande verkstäl-
landet. Samtidigt samordnas den nuvarande regeringens digitaliseringspolitiska helhet på ett före-
teelseorienterat sätt.  

24. Styrningen av statens digitaliseringsprojekt stärks  
Ministrarna Vehviläinen och Orpo 
Samordningen av och styrsystemen för statens digitaliseringsprojekt ändras så att de effektivt stö-
der sådant samarbete över förvaltningsgränserna och sådan kundorientering som digitaliseringen 
kräver. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 4 april 2017 de åtgärder som före-
slagits för att säkerställa en bättre kontroll av investeringarna och för att säkerställa att man får 
mera nytta av dem. Beredningen av åtgärderna inleddes 5/2017. Avsikten är att samtliga åtgärder 
ska vara införda under denna regeringsperiod. 

25. Försök som gäller cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning 
Minister Vehviläinen 
Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) togs i bruk 5/2017. De första ansökningarna om finansiering för 
småskaliga försök inom temat cirkulär ekonomi har genomförts och användningen av plattformen 
ökar hela tiden. Försöken med cirkulär ekonomi har väckt positiv uppmärksamhet och en del av 
försöken har valts med i Sitras program för en smart vardag (Fiksu-arki) för vidareutveckling. Un-
der det här året samlas erfarenheterna från försöken med cirkulär ekonomi samt genomförs för-
sök med artificiell intelligens och sysselsättning.  

26. Kvaliteten och kostnadseffektiviteten när det gäller det offentliga byggandet 
Ministrarna Vehviläinen, Berner och Tiilikainen 
Regeringen hade för avsikt att under 2017 utvärdera huruvida följande rekommendationer av ut-
redare Virtanen är tillämpliga: 

1. I byggprojekt som staten delvis finansierar fastställs alltid ett maximibelopp såväl i euro 
som i procent för den statliga finansieringen.   

2. I statens egna krävande byggprojekt ska i huvudsak alliansmodellen tillämpas.   
3. Tillsammans med Senatfastigheter utvecklas allians-livscykelmodellen kraftigt och tillämp-

ningen av modellen i offentligt byggande främjas. 
4. I synnerhet problemen med luftkvaliteten i offentliga byggnader beaktas. 

I fråga om den sista rekommendationen har beredningen inletts. Genom åtgärdsprogrammet Sunda 
lokaler 2028 försöker man hitta metoder för att åtgärda de betydande problemen med inomhusluf-
ten i offentliga byggnader. Det är många som dagligen utsätts för dålig inomhusluft i offentliga bygg-
nader.  

Avsikten är att åtgärdsprogrammet ska presenteras för statsrådet i form av statsrådets principbeslut 
våren 2018. Programperioden är 2018–2028. Målet är att etablera en modell som innebär att de 
offentliga byggnadernas skick granskas regelbundet med beaktande av användarnas erfarenheter, 
kommunens fastighetsstrategi och utredningar om servicenät, och vidtar behövliga åtgärder för att 
åtgärda problem i anslutning till fastigheten och trygga servicenätet.  
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Rekommendation 2 av utredare Erkki Virtanen ingår i de åtgärder som syftar till att utveckla upp-
handlingskunnandet. 

SÄKERHET 

27. Den gemensamma lägesbilden stärks 
En plan för en gemensam lägesbildsmodell har blivit klar. Modellen presenteras i styrgruppen och 
2018 övergår man till genomförandefasen. Under ledning av statsrådets lägescentral ses anmäl-
ningsförfarandet för säkerhetsincidenter över så att förfarandet blir enhetlig praxis inom förvalt-
ningsområdena.   

28. Det klarläggs vilka befogenheter den interna säkerheten kräver  
Minister Mykkänen 
RP med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning lämnades till riksdagen i januari 
2018. Vid inrikesministeriet pågår ett projekt som gäller en ändring av medborgarskapslagen med 
tanke på personer med dubbelt medborgarskap som gjort sig skyldiga till terroristbrott. Regeringens 
migrationspolitiska program offentliggjordes 1/2018. Gränsbevakningslagstiftningen träder i kraft 
12/2018.  

29. Det klarläggs vilka befogenheter det militära försvaret kräver  
Minister Niinistö 
Den lagstiftning som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd trädde i kraft 
7/2017. Ändringarna i territorialövervakningslagen trädde i kraft 7/2017. Utredning om en omorga-
nisering av det frivilliga försvaret blev klar 12/2017. En lag med bestämmelser om avgång och skil-
jande från tjänster inom försvarsmakten trädde i kraft 1/2018. RP med förslag till lag om militär 
underrättelseverksamhet lämnades till riksdagen i januari 2018. RP med förslag till lag om behand-
ling av personuppgifter inom Försvarsmakten och till vissa lagar som har samband med den lämna-
des till riksdagen 3/2018. SRK:s arbetsgrupps arbete om besittningen av markområden och fastig-
heter blir klart 5/2018.  

30. Den kapacitet som den inre säkerheten kräver förbättras 
Ministrarna Mykkänen, Soini, Lindström, Berner 
Miniminivån för personalen vid nödcentralen har fastställts och utbildningsplatserna för jourha-
vande utökas 2018. Arbetsinsatsen i fråga om 80 gränsbevakare flyttas till bevakningen av östgrän-
sen före utgången av 2018. Centralkriminalpolisens central för bekämpning av cyberbrott stärks 
med 21 årsverken. Det har satsats på investeringar i polisens materiel och utrustning samt förbätt-
ring av den operativa kapaciteten och kapaciteten när det gäller bekämpning av cyberbrott. För 
höjning av prestationsförmågan när det gäller att bekämpa terrorism anvisas 5 miljoner euro.  

31. Den kapacitet som det militära försvaret kräver förbättras 
Minister Niinistö  
I planen för de offentliga finanserna 2017 beslutades det om ett årligt tilläggsanslag på 50 miljoner 
euro för förbättring av beredskapen från och med 2018. För åren 2018 och 2019 anvisades också 
ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för anställning av avtalssoldater.  
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