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Inledning 
 
I regeringsprogrammet (24.6.2014) står det: 

Enligt tidigare överenskommelse säkerställs det genom eventuella ytterligare beslut vid 
budgetförhandlingarna sommaren 2014 att det strukturpolitiska programmet genomförs på 
det sätt man kom överens om i augusti 2013. Det strukturpolitiska program man enades om 
i augusti 2013 samt planen för de offentliga finanserna 2015–2018, liksom de beslut om 
genomförande där dessa preciseras, ges företräde i förvaltningsområdenas verksamhet 
under återstoden av valperioden.  

 
Det strukturpolitiska programmet innehåller centrala element för att reformera de ekonomiska 
strukturerna på ett sätt som stöder ekonomisk tillväxt och hållbarheten i de offentliga finanserna: 
skapande av balans i den kommunala ekonomin genom den budgetram som tas i bruk och andra 
gemensamma åtgärder av staten och kommunerna, ökning av produktiviteten inom 
serviceproduktionen med hjälp av omstruktureringar av servicen och finansieringen inom social- 
och hälsovården samt förlängning av tiden i arbetslivet genom pensionsreformen och andra åtgärder 
inriktade på början av och avbrott i tiden i arbetslivet. Programmet innehåller också ett flertal 
åtgärder för att sänka den strukturella arbetslösheten och effektivisera verksamheten på 
bostadsmarknaden.  
 
Enlig finansministeriets senaste uppskattning uppgår hållbarhetsunderskottet inom de offentliga 
finanserna till 4,0 % av BNP, emedan det enligt uppskattningen hösten 2013 uppgick till 4,7 % av 
BNP. Särskilt uppskattningen i fråga om ökningen av de åldersrelaterade utgifterna har preciserats. 
Den förväntade ekonomiska tillväxten samt produktionens återhämtning till dess potentiella nivå 
räcker inte för att avhjälpa hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. Genom att verkställa 
det strukturpolitiska programmet i sin helhet och i enlighet med målen kan man öka och 
effektivisera de resurser inom ekonomin som står till förfogande och skapa en möjlighet till 
snabbare tillväxt på lång sikt. Det strukturpolitiska programmet består av följande centrala helheter: 
 Social- och hälsovårdsreformen  
 Pensionsreformen 
 En minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser 
 Ett tidigare inträde i arbetslivet 
 En minskning av avbrotten i arbetslivet 
 En minskning av den strukturella arbetslösheten 
 En ökning av tomtutbudet och bostadsproduktionen 
 Digitaliseringen, och i anslutning till den bl.a. genomförandet av den nationella 
servicekanalen. 
 
När regeringen fattade beslut om det strukturpolitiska programmet tog den fasta på betydelsen av 
långsiktiga och moderata löneuppgörelser för att kunna öka ekonomins produktionspotential. Den 
eftersträvade uppgörelsen har nåtts och regeringens åtgärder som stöder den har verkställts eller 
verkställs enligt den planerade tidtabellen.   
 
Största delen av de enskilda åtgärderna inom det strukturpolitiska programmet har framskridit till 
genomförandestadiet eller också har regeringspropositionerna om dem utarbetats i enlighet med de 
planer och tidtabeller för varje åtgärd som har anges i bilagan till regeringens beslut av den 25 mars 
2014 (Regeringens beslut om genomförandet av det strukturpolitiska programmet som en del av 
planen för de offentliga finanserna). Det nu aktuella regeringsbeslutet gäller fastställandet av det 
ovannämnda beslutet och närmare bestämt de delområden som är under beredning och som är de 
viktigaste för att minska hållbarhetsunderskottet. 
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Ledningsgruppen för det strukturpolitiska programmet har följt genomförandet av programmet och 
presenterat en bedömning av genomförandet och rekommendationer för att säkerställa 
genomförandet av programmet. 
 
 
En minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser 
 
Enligt det strukturpolitiska programmet ska hälften av det beräknade strukturella underskottet på två 
miljarder euro i kommunernas ekonomi åtgärdas genom att kommunernas uppgifter och 
förpliktelser minskas med en miljard euro. Samtidigt ska man säkerställa att inte nya beslut om 
kommunernas uppgifter och förpliktelser försvagar kommunernas finansiella ställning. 
 
Tills vidare har man kunnat precisera åtgärder som minskar kommunernas uppgifter och 
förpliktelser och uppskattas medföra kalkylerade besparingar på drygt 350 miljoner euro i 
kommunernas utgifter, men det strukturpolitiska programmet förutsätter besparingar på en miljard 
euro.  
 
Enligt finansministeriets experter kommer det i många viktiga framställningar inom social- och 
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde att konstateras att de mål som satts upp för minskningen 
av kommunernas uppgifter och förpliktelser inte kan uppfyllas. Detta hänför sig till att de 
ekonomiska möjligheter som social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde har att styra 
kommunernas verksamhet och utgifter är rätt begränsade i nuläget. Omfattande åtgärder som inte 
ännu har vidtagits är att minska den slutna vården inom äldreomsorgen och luckra upp 
behörighetsvillkoren. Planerna på att reformera joursystemet har framskridit till ett förslag som, om 
det genomförs full ut, kan minska kommunernas utgifter så att målen uppnås. Då 
pappersarkiveringen av patienthandlingar upphör kan man nå omfattande besparingar i 
kommunernas utgifter. Denna reform har redan pågått en längre tid.  
 
Utan en bindande finansiell styrning kan enligt finansministeriets uppskattning de åtgärder som 
föreslås av social- och hälsovårdsministeriet beräknas minska kommunernas utgifter med högst 
cirka 60 miljoner euro. 
 
Samtidigt bereds det lagförslag som ökar kommunernas uppgifter och utgifter. När det gäller de 
projekt som ökar kommunernas uppgifter och förpliktelser har regeringen fastställt principerna och 
anslagen för de projekt som ska genomföras. 
 
 Regeringen förutsätter att social- och hälsovårdsministeriets förslag till lagändringar i fråga 
om minskningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser lämnas till riksdagen så att riksdagen 
hinner behandla dem under höstsessionen. Även övriga åtgärder för att minska kommunernas 
uppgifter och förpliktelser än de som berör lagstiftningen ska genomföras utan dröjsmål. I bilagan 
finns en förteckning över social- och hälsovårdsministeriets åtgärder. 
 Enbart dessa åtgärder garanterar dock inte att ökningen av kommunernas utgifter kan 
bromsas i enlighet med regeringens beslut, eftersom social- och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområde har begränsade ekonomiska möjligheter att styra utgifternas utveckling.  
 Regeringen anser att det mål för att bromsa ökningen av utgifterna med en miljard euro som 
ingår i det strukturpolitiska programmet kan uppnås genom att man tar i bruk ett system för 
kostnadskontroll inom social- och hälsovårdstjänsterna (se nedan). Med detta system kan man 
säkerställa att de besparingar som minskningen av uppgifterna och förpliktelserna medför även 
leder till en långsammare ökning av kommunernas utgifter i enlighet med tidigare beslut samt att 
målet på en miljard euro kan uppnås.  
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Kostnadskontrollen inom social- och hälsovårdstjänsterna 
 
Ledningsgruppen konstaterar i sin bedömning att social- och hälsovårdsreformen ska genomföras så 
att kostnaderna för servicesystemet inte överskrider den nivå som krävs för att trygga hållbarheten i 
de offentliga finanserna.  
 
De internationella erfarenheterna av de vårdsystem som baserar sig på offentlig produktion och av 
de system som har försäkringar som grund och stöder sig på privat serviceproduktion visar att utan 
en centraliserad kontroll över kostnaderna medför den snabba ökningen av vårdutgifterna problem 
med tanke på hållbarheten i de offentliga finanserna samt med tanke på samhällsekonomins 
bärkraft. För att reglera de totala kostnaderna för den offentliga vården och omsorgen behövs det ett 
förfarande som kan styras genom politiska beslut på nationell nivå och som täcker hela social- och 
hälsovården. De nya organen och förfarandena enligt lagförslaget om ordnandet av social- och 
hälsovården består av en styrenhet som inrättas vid social- och hälsovårdsministeriet, ett 
riksomfattande utvecklingsprogram inom social- och hälsovården samt ett förfarande för 
förhandlingar såväl mellan ett ministerium och ett social- och hälsovårdsområde som mellan ett 
social- och hälsovårdsområde och en kommun och samkommun som ansvarar för produktionen, 
och dessa ska utvecklas så att en stark nationell styrning av servicesystemet kan genomföras. 
 
För att kunna begränsa ökningen av kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna inom ramen 
för planen för de offentliga finanserna samt budgetramen för den kommunala ekonomin och för att 
kunna styra verksamheten inom den riksomfattande serviceproduktionen förutsätts det enligt 
ledningsgruppens bedömning ett budgetramsystem med sådana utgiftsbegränsningar som 
säkerställer att det mål som har satts upp för produktivitetsökningen i servicesystemet uppnås. 
Syftet med systemet är att garantera att tjänsterna för medborgarna genomförs med beaktande av 
jämlikheten och ramarna för de offentliga resurserna. I och med systemet kan man dessutom 
möjliggöra en tillräcklig flexibilitet med tanke på tjänsternas kvalitet och utveckling samt 
säkerställa att minskningen av kommunernas uppgifter och förpliktelser medför en så stor nytta för 
de offentliga finanserna som man eftersträvar. 
 
 Regeringen har i enlighet med ledningsgruppens förslag beslutat att snabbt bereda ett sådant 
budgetramsystem för kostnadskontroll inom de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna som ska 
stödja den parlamentariska grupp som ska nå en överenskommelse om social- och 
hälsovårdsreformen. Med hjälp av detta system ska det säkerställas att utvecklingen för de 
offentliga social- och hälsovårdsutgifterna iakttar den utgiftsbegränsning som innebär att målet för 
produktivitetsökningen i servicesystemet uppnås.   
 I och med systemet kan man dessutom säkerställa att minskningen av kommunernas 
uppgifter och förpliktelser ger den nytta för kommunerna och staten som man eftersträvar. Vid 
ändringen av systemet ska kommunernas uppgifter och förpliktelser i social- och 
hälsovårdslagstiftningen samt möjligheten att minska dem ytterligare bedömas.   
 Avsikten är att systemet som förfarande ska vara bundet till planen för de offentliga 
finanserna och till det beslutsfattande som gäller budgeten.  Systemet bedöms kräva ändringar 
främst i statsandelslagstiftningen och eventuellt ändringar i bl.a. kommunallagen och det utkast till 
lag om ordnandet av social- och hälsovården som är på remiss. Genomförandet av denna modell 
kräver också att den bedöms i förhållande till grundlagen bl.a. i fråga om hur jämlikheten (6§), 
rätten till social trygghet (19 §) och den kommunala självstyrelsen (121 §, bl.a. 
finansieringsprincipen) förverkligas. En arbetsgrupp som finansministeriet, finansministeriets 
kommunavdelning, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet ska tillsätta med det 
snaraste ska genomföra beredningen före utgången av oktober.  Arbetsgruppen ska fastställa de 
olika delfaktorerna i det nationella styrsystemet noggrannare.  Avsikten är att propositionen ska 
samordnas med arbetet i social- och hälsovårdsgruppen samt de social- och hälsovårdslagar som 
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bereds, och att de ändringsförslag som behövs ska kunna godkännas under den innevarande 
regeringsperioden.   
 
En senareläggning av pensioneringen - pensionsreformen 
 
Förlängningen av den sista tiden i arbetslivet förutsätter att den genomsnittliga pensionsåldern höjs. 
För att man ska kunna förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna enligt målet i det 
strukturpolitiska programmet bör den genomsnittliga pensionsåldern höjas med 1 1/2 år från 
nuvarande. 
 
Arbetsmarknadens centralorganisationer förhandlar om en lösning i fråga om tiden i arbetslivet och 
pensionerna.  Arbetsmarknadens centralorganisationer har åtagit sig att nå en sådan lösning i fråga 
om pensionsreformen som minskar hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna med drygt 1 
procentenhet och höjer den genomsnittliga pensionsåldern till åtminstone 62,4 år före utgången av 
2025. Lösningen ska vara klar hösten 2014. Regeringen har förbundit sig att främja reformen av 
pensionssystemet i enlighet med arbetslivsavtalet utifrån det förslag som arbetsmarknadens 
centralorganisationer har förhandlat fram.  
 
 Regeringen konstaterar att när arbetsmarknadens centralorganisationer har nått enighet om 
ett förslag till en lösning i fråga om tiden i arbetslivet och pensionerna ska finansministeriet 
tillsammans med social- och hälsovårdsministeriet bedöma om den föreslagna reformen uppfyller 
de krav som organisationerna och regeringen har ställt på reformen när det gäller att höja den 
förväntade pensionsåldern och minska hållbarhetsunderskottet. Regeringen förbinder sig att främja 
en sådan reform som enligt finansministeriets och social- och hälsovårdsmnisteriets gemensamma 
bedömning uppfyller de två målen för reformen.   
 
 
Ett tidigare inträde i arbetslivet och en minskning av avbrotten i arbetslivet 
 
Det strukturpolitiska programmet innehåller åtgärder som gör att människor börjar arbeta tidigare 
(bl.a. förlängning av läroplikten, en ändring av studiestödet, en finansieringsreform av utbildningen 
på andra stadiet) samt minskar avbrotten i arbetslivet (reformen av hemvårdsstödet, skärpning av 
villkoren för alterneringsledighet). Avsikten är att tiden i arbetslivet ska förlängas med ½ år med 
hjälp av dessa åtgärder.  De åtgärder som inriktas på inträdet i arbetslivet samt åtgärderna för att 
minska avbrott i arbetslivet, av vilka man har kunnat göra en kvantitativ uppskattning, kommer 
enligt bedömningen av finansministeriets experter att öka sysselsättningen med 6 400 personer, 
vilket inte är tillräckligt för att uppnå målet att förlänga tiden i arbetslivet med ett halvt år eller 
uppnå en förbättrande effekt i fråga om hållbarheten i de offentliga finanserna.  
En minskning av den strukturella arbetslösheten 
 
Genom de åtgärder som ingår i det strukturpolitiska programmet strävar man efter att minska den 
strukturella arbetslösheten med en procentenhet i enlighet med det mål som har satts upp i 
programmet. Genomförandet av åtgärderna framskrider i enlighet med vad som överenskommits. 
Dessa åtgärder är, utöver ökade arbetskraftspolitiska åtgärder, utnyttjande fullt ut av den 
förpliktande karaktären i anslutning till de nuvarande systemen för utkomstskydd och sociala 
förmåner, inklusive sanktioner, ökning av arbetserbjudanden, effektivisering av arbetskraftsservice 
samt mera sporrande utkomstskydd för arbetslösa och andra former av utkomstskydd. Programmets 
mål att minska den strukturella arbetslösheten med en procentenhet kommer dock inte att 
förverkligas utan nya åtgärder.  
 
  Regeringen förutsätter att arbetserbjudandena fortfarande blir avsevärt fler och att 
sanktionerna för vägran att ta emot arbete eller delta i aktiveringsåtgärder tillämpas systematiskt. 
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 Regeringen förutsätter att arbetskraftsförvaltningens verksamhet ännu mer än tidigare 
inriktas på att beakta företagens behov. Det är också motiverat att utöka den aktiva, direkta 
kontakten med företag och lokala företagarorganisationer. Den bästa praxis som redan nu tillämpas 
ute i regionerna måste spridas till alla arbets- och näringsbyråer. Frågan måste tas upp bl.a. vid 
höstens resultatförhandlingar, och diskussioner om en ny riktning för verksamheten måste föras 
med arbetsmarknadsorganisationerna och företagarorganisationerna. I samarbetet med företagen är 
det skäl att fästa särskild uppmärksamhet t.ex. vid branscher där företagen rekryterar mycket 
arbetskraft från utlandet. Dessutom har arbets- och näringsministeriet orsak att inleda nya 
pilotprojekt som gäller t.ex. anskaffning av tjänster från privata serviceproducenter och inriktning 
av arbets- och näringsbyråernas egen personals verksamhet så att den utgår mer från företagen.  
 Regeringen lämnar som planerat en proposition om servicecentralerna för arbetskraft som 
budgetlag. I propositionen säkerställs det bl.a. att servicecentralerna för arbetskraft har rätt att ordna 
arbetskraftsservice som finansieras med medel under moment 32.30.51 i enlighet med lagen om 
offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Dessutom säkerställs det att effektiviserad 
arbetskraftsservice erbjuds i ett tidigare stadium av arbetslösheten så att också en person som har 
varit arbetslös i över ett års tid genom beslut av arbets- och näringsbyrån kan överföras på 
servicecentralens ansvar, även om personen inte har fått arbetsmarknadsstöd i mer än 300 
arbetslöshetsdagar. 
 Chefen för servicecentralen för arbetskraft utses av kommunen. 
 Överföringen av finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet till kommunerna genomförs 
som planerat så att kommunerna finansierar 50 % av arbetsmarknadsstödet efter 300 
arbetslöshetsdagar och 70 % efter 1 000 arbetslöshetsdagar. Staten kompenserar 75 miljoner euro av 
den beräknade ökningen av kommunernas kostnader genom att ändra utdelningen av 
samfundsskatten till förmån för kommunerna.   
 Under hösten 2014 utreds utvecklingsalternativen för förvaltningen av arbetskraftspolitiken. 
Arbets- och näringsministeriet tillsätter en arbetsgrupp där arbetsmarknadsorganisationerna, 
kommunerna, företagarna i Finland och staten är företrädda. Vid utredningen bedöms möjligheterna 
att utveckla och effektivisera förvaltningen utifrån internationella exempel. Särskild vikt fästs vid 
arbetsmarknadsorganisationernas och företagarorganisationernas möjligheter att effektivt påverka 
planeringen och ledningen av arbetskraftsförvaltningens verksamhet. 
 
 
En ökning av tomtutbudet och bostadsproduktionen 
 
I det strukturpolitiska programmet och regeringsprogrammet preciseras de viktigaste åtgärderna för 
att öka tomtutbudet och bostadsproduktionen. Ett litet utbud av tomter och en otillräcklig 
bostadsproduktion är ett problem i synnerhet i Helsingforsregionen.  
 
 Representanter för regeringen och Helsingforsregionens 14 kommuner nådde den 25 augusti 
2014 som resultat av förhandlingar ett avtal genom vilket kommunerna förbinder sig att öka 
planläggningen av bostadstomter under åren 2016–2019 med ca 25 %, i våningsyta mätt, jämfört 
med den gällande avsiktsförklaringen om markanvändning, boende och trafik. I förklaringen 
förbinder sig staten att främja finansieringen av infrastrukturprojekt som nämns särskilt, förutsatt att 
planläggningen genomförs i den utsträckning som anges i förklaringen. 
 
Helhetsbedömning 
 
Utifrån den beräkning som ledningsgruppen för det strukturpolitiska programmet har gjort 
konstaterar regeringen att hållbarhetsunderskottet, som enligt nuvarande beräkning är ca 4 %, kan 
åtgärdas helt, om de ovan presenterade åtgärderna för säkerställande av genomförandet av det 
strukturpolitiska programmet vidtas. Regeringen understryker att denna beräkning i avgörande grad 
bygger på att följande villkor uppfylls: 
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‐ En finansieringsram för den kommunala ekonomin tas i bruk som en del av planen för de 
offentliga finanserna 2015 för att den kommunala ekonomin ska balanseras. 
‐ Social- och hälsovårdsministeriets föreslagna lagändringar i fråga om minskningen av 
kommunernas uppgifter och förpliktelser lämnas till riksdagen så att den hinner behandla dem 
under höstsessionen. Även övriga åtgärder för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser 
än de som berör lagstiftningen genomförs utan dröjsmål. 
‐ Det mål som satts upp för ökad produktivitet inom det offentliga servicesystemet uppnås. 
Ett centralt instrument här är reformen av social- och hälsovården och det budgetramsystem för 
social- och hälsovårdstjänster som genomförs i samband med det. 
‐ Arbetsmarknadsorganisationerna når enighet om ett förslag till lösning i fråga om tiden i 
arbetslivet och pensionerna, som enligt finansministeriets och social- och hälsovårdsministeriets 
gemensamma bedömning uppfyller både målet att höja den förväntade pensionsåldern och målet att 
minska hållbarhetsunderskottet. 
‐ Den strukturella arbetslösheten minskas genom effektivare arbetskraftspolitiska åtgärder, i 
vilka ingår systematiska sanktioner i enlighet med gällande lagstiftning för vägran att ta emot arbete 
eller delta i aktiveringsåtgärder. 
‐ Kommunerna i Helsingforsregionen ökar planläggningen av bostadstomter under åren 
2016–2019 med ca 25 %, i våningsyta mätt, jämfört med den gällande avsiktsförklaringen om 
markanvändning, boende och trafik i enlighet med det avtal som ingås mellan kommunerna och 
staten. 
 
Även i fortsättningen kommer det att råda mycket osäkerhet kring uppskattningarna av 
hållbarhetsunderskottet. Regeringens strävan är därför att genom sina åtgärder stärka de offentliga 
finansernas hållbarhet med 4,7 %, vilket var det ursprungliga målet. 
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BILAGA: Åtgärder på social- och hälsovårdsministeriets ansvar som ännu ska beredas 
3.2 Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser 
3.2: 1.  Sparåtgärder inom tandvården för vuxna (15 mn €) 
3.2: 2.  Reform av joursystemet (60 mn €) 
3.2: 3.  Avskaffande av onödiga intyg inom hälso- och sjukvården (8 mn €) 
3.2: 4.  Bättre kanalisering av aktiveringsplaner och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte (3 mn €) 
3.2: 5.  Avskaffande av skyldigheten att övervaka solarieapparater (1 mn €) 
3.2: 6. Konkurrensutsättning av avbytarservicen för lantbruksföretagare (inget målbelopp) 
3.2: 7.  Överföring av tillsynen över privata tjänsteproducenters lokaler och apparatur till 
regionförvaltningsverken (0,55 mn €) 
3.2: 8.  Avskaffande av kommunens uppgifter som gäller rehabiliteringssamarbetsgruppen (3,5 mn 
€) 
3.2: 9.  Avskaffande av pappersarkiveringen av patientuppgifter (94 mn €) 
3.2: 10. Överföring av skyddshemmen till staten (8 mn €) 
3.2: 15. Översyn av kommunernas tillsynsuppgifter (sammanlagt 30 mn €, SHM, FM, MM) 
3.2: 16 Minskning av kommunernas planeringsförpliktelser (30 mn € Alla ministerier) 
3.2: 24 Minskad sluten vård inom äldreomsorgen (300 mn €) 
3.2: 25 Förlängning av receptens giltighetstid (3 mn €) 
3.2: 26 Minskning av den tilläggsfinansiering som reserverats inom ramen för utvecklingen av 
social- och hälsovårdstjänsterna (-50 mn €)  
3.2: 27 Integration av primärvården, den specialiserade sjukvården och socialvården (50 mn €)  
3.2: 28 Upplösning av rekommendationer av normkaraktär (30 mn €) 
3.2: 30 Effektivisering av kollektivtrafiken och persontrafiken (100 mn € sammanlagt KM, UKM, 
SHM) 
3.2: 34 Liberalisering av behörighetskraven (123 mn €) 
Bilaga 4 Minskning av utkomststödet.  
Bilaga 2 Överföring av beräkningen och utbetalningen av utkomststödet till FPA.  
 
 


