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Inledning
Genomförandet av regeringsprogrammet framskrider enligt planerna –
I samband med sin halvtidsöversyn kom regeringen överens om nya satsningar på tillväxt och
sysselsättning
I det strategiska programmet för statsminister Juha Sipiläs regering anges visionen för Finlands
framtid: ”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. Regeringen håller
fast vid det långsiktiga balansmålet för de offentliga finanserna och tar igen hållbarhetsunderskottet 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 spetsprojekt. Regeringen genomför dessutom pensionsreformen och social- och hälsovårdsreformen,
minskar den offentliga sektorns utgifter och reformerar centralförvaltningen. Regeringen fortsätter genomförandet av spetsprojekten och reformerna.
I mitten av regeringsperioden granskade regeringen förhållandet mellan sina mål och sin verksamhet med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön. Regeringen bedömer att dess strategi
och ekonomisk-politiska linje som helhet betraktat är ett steg i rätt riktning, men det krävs ytterligare åtgärder för att nå regeringsperiodens mål.
Under 2017, i sin framtidsredogörelse, granskar regeringen omvälvningen i arbetslivet och arbetets framtid. En av de centrala förändringsfaktorerna är den teknologiska brytningstiden där digitalisering, artificiell intelligens och automatisering står i fokus. Dessa frågor har inte bara samband
med skapandet av förutsättningar för ekonomisk tillväxt utan också med säkerheten.
De nya initiativen i samband med halvtidsöversynen är uppdelade i fyra helheter:





Kompetens, tillväxt och sysselsättning
Omsorg
Förnyelse
Säkerhet

Nya åtgärder och insatser har riktats särskilt till dessa helheter.
En av regeringens prioriteringar är tillväxt som baserar sig på kompetens. Det anvisas tilläggsresurser för utbildning, spetsforskning och innovationsverksamhet. I Finland kan man nu se tecken
på snabbare ekonomisk tillväxt, som man länge väntat på. Samtidigt har sysselsättningsgraden
utvecklats i en positiv riktning. Våra offentliga finanser står emellertid inte på någon stadig grund
än. Regeringen vill stärka den spirande ekonomiska tillväxten och säkra och skynda på den positiva
utvecklingen av sysselsättningsgraden.
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Omsorg är en grundläggande värdering i välfärdssamhället. Vid sidan av tillväxt och förnyelse är
det centralt att se till att alla kan delta i samhället. I synnerhet marginalisering bland unga vill man
förebygga.
Inget samhälle klarar sig utan förnyelse och på lång sikt stöder sig den ekonomiska tillväxten på
ökad produktivitet. Om vi lyckas med digitaliseringen, vår centrala utmaning när det gäller förnyelse, höjer detta produktiviteten inom den offentliga sektorn. Då minskar behovet av nedskärningar i tjänsterna. Samtidigt skapar digitaliseringen nya möjligheter för företagsverksamhet.
Finlands säkerhetspolitiska miljö har blivit instabilare och också den militära verksamheten och de
militära spänningarna i Östersjöområdet har ökat de senaste åren. Eftersom hoten och krigsbilden
har blivit mer komplexa är den metodarsenal som vid störningar under normala förhållanden och i
kristider kan riktas mot Finland bred. Kraven på den interna och externa säkerheten har ökat.
Långvariga kriser, internationella motsättningar, aktiveringen av terrorist- och extremiströrelser,
den förkortade varseltiden vid militära kriser och den sänkta tröskeln för bruk av vapenmakt, förändringar i samhället och den tekniska utvecklingen kräver flera nya åtgärder. Säkerheten är fundamentet för ett fungerande samhälle. Regeringen vill säkerställa att Finland också i fortsättningen
är ett av världens tryggaste länder.
Halvtidsöversynen är ett viktigt skede i regeringens strategiprocess
Detta är den tredje justerade handlingsplanen för statsminister Juha Sipiläs regering. Betraktelsesättet i den nya handlingsplanen är mer strategiskt än i de tidigare handlingsplanerna. Den mer
detaljerade planeringen av åtgärderna är en del av verksamhetsplaneringen vid ministerierna.
Regeringens handlingsplan är uppdelad i två delar, varav den första omfattar de nya initiativen i
mitten av regeringsperioden. Den andra delen sammanfattar de viktigaste resultaten av spetsprojekten och reformerna och åtgärderna för den återstående regeringsperioden.
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 spetsprojekt kan också annan finansiering finnas tillgänglig.
Regeringen styr genomförandet av spetsprojekten vid sina strategisessioner som ordnas regelbundet. 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.
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Nya initiativ
Kompetens, tillväxt och sysselsättning
Sysselsättningspaketet innefattar åtgärder med omedelbara effekter och effekter på längre sikt
Inför regeringens halvtidsöversyn har det beretts ett antal nya konkreta beslutsförslag som kommer att ha sysselsättande effekter redan under denna regeringsperiod. Det omfattande sysselsättningspaketet innehåller också åtgärder som har mer långsiktig verkan. Centrala åtgärder i paketet
är bl.a. hantering av positiva strukturomvandlingar, aktivering av arbetslösa, åtgärder för att stärka
förutsättningarna för företagande (inkl. underlättande av anställning av den första arbetstagaren),
kompetensutvecklingsåtgärder, reformer i anknytning till landskapens tillväxttjänster samt innovativa försök som stöder sysselsättningen.
Ansvarsministrar: Jari Lindström och Mika Lintilä
Uppdatering av företagarpaketet
I företagarpaketet samlas regeringens åtgärder som uppmuntrar till företagande och avlägsnar
hinder för företagande. I paketet beaktas i synnerhet de nya formerna för företagande och arbete,
bl.a. delningsekonomi, plattformsekonomi, självsysselsättning samt kombinationer av företagande
och lönearbete.
Uppdateringen av företagarpaketet omfattar bl.a. ändringar i utkomstskyddet för arbetslösa för
självsysselsatta. Beredningen av utredarnas (Hellsten, Löfgren) förslag om arbetslösas möjlighet
att under en fyramånadersperiod utöva företagsverksamhet och samtidigt få arbetslöshetsförmån
inleds. Avsikten är att finansieringsbeslutet fattas under budgetförhandlingarna. Social- och hälsovårdsministeriet börjar bereda införandet av en kombinationsförsäkring. Dessutom bereds det ett
servicepaket för företagare som ska bli arbetsgivare, främjas ägarväxlingar, förkortas självrisktiden
för sjukdagpenning för företagare och fortsätter den klientorienterade utvecklingen av de tillstånds- och anmälningsförfaranden som gäller företagsverksamhet.
Ansvarsministrar: Mika Lintilä och Jari Lindström
Reformen Business Finland ska sätta fart på företagens export
Tekes och Finpro slås samman till en ny aktör som går under arbetsnamnet Business Finland. Business Finland samlar alla tjänster som gäller innovationsfinansiering, export, investeringar och
främjande av turism under ett tak. Tack vare reformen kan mer resurser riktas till kundservice
både i Finland och i utlandet. Målet är att Business Finland ska inleda sin verksamhet vid ingången
av 2018.
Genom reformen förbättras tjänsterna för företag som eftersträvar tillväxt och internationalisering
och stärks internationaliseringen av innovationssystemet. I fortsättningen kan företagets hela
livscykel i fråga om tillväxt och internationalisering beaktas bättre. Servicestigen fortsätter enhetlig
från utvecklingen av produkter, tjänster och affärskoncept ända tills innovationen kan lanseras ute
på marknaden. Samarbetet med utrikesministeriet intensifieras i utlandet och legationernas che9

fer tar i egenskap av ”landschefer” för nätverket Team Finland ett större ansvar för helheten också
när det gäller företags export och internationalisering.
För att öka internationaliseringen inom högskole- och forskningssystemet inrättas nätverket Team
Finland Knowledge som ska representera finländsk högskoleutbildning och forskning i utvalda länder.
Ansvarsministrar: Mika Lintilä och Kai Mykkänen
Projektet Turism 4.0 (Matkailu 4.0) ska leda till snabb tillväxt och sysselsättning
Turismen, som är en snabbväxande sektor, är av stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och
sysselsättningen. Turismbranschen är en mycket arbetskraftsintensiv bransch som ger inkomster
runtom i Finland. Turismen har också stor dominoeffekt på andra branscher.
Utsikterna för turismen i Finland under de kommande åren är ovanligt positiva, men den senaste
tidens internationella lyft omvandlas inte till efterfrågan utan snabba, rätt riktade och kundorienterade åtgärder. Projektet Turism 4.0 innefattar bl.a. en nivåhöjning av anslagen för Visit Finland
samt åtgärder för att stärka turistföretagens digitala kunskaper och öka turismen året runt. Förutsättningarna för naturturism stärks också. Därtill bereds ett åtgärdsprogram som gäller de matchningsproblem som förekommer i fråga om arbetsplatserna och arbetskraften inom turismbranschen. Bakgrundsutredningar om åtgärderna görs 2017. Genomförandet av åtgärderna inleds
2018.
Ansvarsministrar: Mika Lintilä, Kimmo Tiilikainen, Jari Leppä, Jari Lindström och Sampo Terho
Fart på den cirkulära ekonomin och införande av innovativ offentlig upphandling
Enligt regeringsprogrammet strävar Finland efter att vara en föregångare inom bioekonomi och
cirkulär ekonomi samt miljöteknik. Tillväxten inom branscherna har emellertid inte varit så stor
som man hade förväntat sig och de försök som hittills har understötts med spetsprojektfinansiering har inte lett till några exportprodukter än. Den strategiska ledningen, riskhanteringen och
kompetensen avseende sådan innovativ och hållbar offentlig upphandling som öppnar upp marknaden behöver förbättras. Hållbar offentlig upphandling och en rådgivningstjänst för upphandlingen bidrar också till uppnåendet av regeringens mål om minskad användning av kol.
För att få fart på den cirkulära ekonomin stöder regeringen som ett led i innovationsstödpaketet
utvecklande av ekosystem för affärsverksamhet samt tillväxt, innovationsverksamhet inom cirkulär
ekonomi och främjande av export. För att öka den innovativa upphandlingen inrättas våren 2018
ett nätverksbaserat kompetenscenter och görs pilotförsök med modellen Green deal i syfte att
främja hållbar upphandling.
För att främja den cirkulära ekonomin utarbetas det i samarbete med Sitra ett åtgärdsprogram
som baserar sig på vägkartan för den cirkulära ekonomin som publicerats tidigare.
Ansvarsministrar: Kimmo Tiilikainen, Mika Lintilä och Jari Leppä
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Programmet Talent Boost vill uppnå tillväxt med hjälp av internationella experter
Det utarbetas ett gemensamt program för hela statsrådet vars syfte är att locka internationella
experter till Finland. Deras nätverk kan utnyttjas för att främja investeringar och tillväxt i företagen. Åtgärderna innefattar bl.a. riktad marknadsföring av Finlandsbilden, tryggande av behövliga
tjänster samt utveckling av näringslivets ekosystem, innovationsplattformarna och arbetsmarknaden på så sätt att de är öppna för internationella experter och uppmuntrar till företagande.
Högskoleutbildningens och forskningens internationaliseringsriktlinjer genomförs. Det blir möjligt
att uträtta ärenden hos myndigheter också på engelska. Sysselsättning och tillväxt stöds genom att
det enligt utlänningslagen blir möjligt att bevilja tillväxtföretag och innovativa företag ett särskilt
upphållstillstånd för uppstartsföretagare.
Ansvarsministrar: Mika Lintilä, Jari Lindström, Sanni Grahn-Laasonen, Kai Mykkänen och Paula
Risikko
Granskning av näringsunderstöden
Regeringen utvärderar den helhet som utgörs av de statliga företagsstöden på basis av en tjänstemannautredning. Målet är att skapa sig en helhetsbild av företagsstödens effektivitet och bedöma behovet av att rikta om stöden så att de i högre grad förnyar näringslivet. Resultatet av utvärderingen kommer att finns till hands vid budgetförhandlingarna hösten 2017.
Ansvarsminister: Mika Lintilä
Forsknings- och innovationsreform som ska skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt
Regeringen satsar på toppforskning och forskningens genomslag. Det centrala målet för FUIverksamheten är att kompetensen och näringslivets behov bättre ska mötas. Tekes och Finlands
Akademi anvisas tilläggsfinansiering för nya tillväxtmotorer som baserar sig på PPP-partnerskap
(Tekes) och för toppforskningens flaggskepp (Finlands Akademi). Regeringen vill även göra tilläggssatsningar på kompetens och utbildning genom att delfinansiera Finlands Akademi och Tekes.
Dessutom utvecklas och förbättras yrkesutbildningen genom kapitaltillförsel.
Ansvarsministrar: Mika Lintilä och Sanni Grahn-Laasonen
Den kreativa ekonomin stärks
Inom de kreativa branscherna finns det betydande tillväxtpotential. Dessa branscher utgör redan
nu en betydande del av samhällsekonomin och är också stora sysselsättare. Det intellektuella kapitalet är en ny produktionsfaktor, och genom kreativt arbete produceras exportprodukter med
högt förädlingsvärde. I syfte att förbättra verksamhetsförutsättningarna för de kreativa
branscherna, öka samarbetet och nätverkandet samt stärka konkurrenskraften inom övriga
branscher tar regeringen med de kreativa branscherna i företagar- och sysselsättningspaketen
samt de tillhörande stödformerna för tillväxt och internationalisering och genomför förslag av en
arbetsgrupp som publicerat rapporten ”Den kreativa ekonomin och skapandet av immateriellt
värde som spetsområde”.
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Regeringen arbetar för att Skatteförvaltningen ska förtydliga sina kriterier för när upphovsrättsinkomster kan betraktas som inkomst av näringsverksamhet. Då kan utgifterna för inkomstens förvärvande dras av från dessa inkomster. Beskattningspraxisen i fråga om överlåtande av upphovsrätt och värdering av upphovsrätt förenhetligas, varvid det bli möjligt att överföra en upphovsrätt
och inkomsterna från den till ett bolag.
LFöPL- och FöPL-pensionsskyddet för artister utan arbetsavtalsförhållande förtydligas så att överlappningar undviks.
Ansvarsministrar: Sampo Terho, Mika Lintilä och Pirkko Mattila
Reform för att öka gymnasieutbildningens attraktivitet
Regeringen inleder en reform av gymnasieutbildningen. Målet är att öka gymnasieutbildningens
dragningskraft som en allmänbildande utbildningsform som ger behörighet för fortsatta högskolestudier, att förbättra utbildningens kvalitet och inlärningsresultaten samt att göra övergången
från studierna på andra stadiet till studier på högskolenivå smidigare. Mera individuella och flexibla studier, den handledning och det stöd som behövs, studier över läroämnesgränserna och högskolesamarbete är centrala medel för att målen ska uppnås. I arbetet beaktas det förslag som en
arbetsgrupp har lagt fram angående reformen av studentexamen. En regeringsproposition som
gäller revidering av gymnasielagen bereds så att den kan lämnas till riksdagen våren 2018.
Ansvarsminister: Sanni Grahn-Laasonen
Program för artificiell intelligens
Målet för programmet är att Finland ska vara ett ledande land som kan tillämpa artificiell intelligens snabbare än konkurrenterna. Huvudmålet för åtgärdsprogrammet för artificiell intelligens
och robotik är att artificiell intelligens och robotik ska bli framgångsfaktorer för finländska företag.
I åtgärdsprogrammet fastställs vilka förändringar som behövs bl.a. i lagstiftningen, utbildningssystemet, den offentliga finansieringen, sätten för hur arbete utförs samt samarbetsstrukturerna för
att verksamhetsmiljön på bästa möjliga sätt ska stödja utnyttjandet av artificiell intelligens och
robotik.
Ansvarsminister: Mika Lintilä
Program för hållbar stadsutveckling
Ett nationellt program för hållbar stadsutveckling inleds. Programmet ska främja integrerad stadsutveckling med tyngdpunkten på miljömässigt och socialt hållbara lösningar och stärkande av sådan näringsverksamhet som stödjer sig på dessa. Det är ett femårigt program som genomförs med
nuvarande resurser.
Ansvarsminister: Kimmo Tiilikainen
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Arbetskraft från länder utanför EU/EES
För att påskynda ökningen av den arbetskraft som kommer från länder utanför EU/EES ändras utlänningslagen. RP klar i september 2017.
Ansvarsminister: Paula Risikko
Omsorg
Minskning av antalet marginaliserade unga (NEET-unga)
Systemet som ska stödja barns och ungas välfärd, studier och sysselsättning har blivit komplicerat.
Systemet uppmuntrar inte i tillräcklig grad barn och unga till att hitta sina egna styrkor, och det är
inte lätt att hitta den egna vägen i systemet. En otillräcklig samordning av tjänster, incitament och
stödåtgärder samt bristen på samarbete minskar effekten av åtgärderna. Regeringen genomför 19
åtgärder för att främja barns och ungas välfärd, förebygga marginalisering och minska antalet
ungdomar utan utbildning och arbete.
Som bilaga till handlingsplanen finns en bakgrundspromemoria om åtgärderna.
Ansvarsministrar: Sanni Grahn-Laasonen, Jari Lindström, Juha Rehula, Pirkko Mattila och Sampo
Terho
Helheten barn, unga och familjer
Genom åtgärder som ingår i flera av regeringens spetsprojekt främjas barns, ungdomars och familjers välfärd och minskas ojämlikheten. I spetsprojekten skissas också framtiden upp för de tjänster
och stöd som riktas till barn, unga och familjer i den nya situation som uppkommer då landskapen
inleder sin verksamhet 2019.
Vid en helhetsgranskning av spetsprojekten säkerställs deras sammantagna effekt för barnens, de
ungas och familjernas välfärd och för en minskning av ojämlikheten i samband med beredningen
av den nya förvaltningen. Helhetsgranskningen syftar även till att förnya etablerade arbetssätt och
främja dialogen mellan olika aktörer.
Vid granskningen utreds kontaktytorna mellan de kommunala och landskapsvisa serviceanordnarna och tjänsterna i den nya verksamhetsomgivningen. I synnerhet problem i samband med nätverksledningen utreds och löses. Nuläget och utvecklingsbehoven för informationshanteringen i
anslutning det multidisciplinära samarbetet inom tjänsterna för barn, unga och familjer utreds.
Småbarnspedagogikens personalstruktur utvecklas. Syftet är att stärka kvaliteten och pedagogiken
inom småbarnspedagogiken, höja personalens kompetensnivå och öka det multidisciplinära stödet
till barn och familjer.
För att målet om att förebygga ojämlikhet och utanförskap ska nås, fokuserar helhetsbedömningen på stärkande av den sammantagna effekten av spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster och spetsprojektet för en ungdomsgaranti samt NEET-åtgärderna.
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Utredningsarbetet fortgår fram till slutet av 2017. De utvecklingsåtgärder som planeras med grund
i utredningen inleds under det första kvartalet 2018 och utvecklingsåtgärderna ska vara genomförda senast i slutet av 2018.
Ansvarsministrar: Sanni Grahn-Laasonen och Juha Rehula
Kan försöket med basinkomst ge lösningar på problemen med flitfällor?
Syftet med försöket med basinkomst är att bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras
med hjälp en basinkomst så att i synnerhet de flitfällor som anknyter till arbete minskar. Försöket
med basinkomst genomförs åren 2017–2018 genom en försökslag. Det pågående försöket med
basinkomst följs och tidigast hösten 2017 får man resultat och mera information om vilka effekter
försöket har på beteendet. Därefter fattas beslut om ett eventuellt andra skede av försöket. Parallellt med det pågående försöket görs en separat utredning om beskattningen som ska vara klar
12/2018.
Ansvarsminister: Pirkko Mattila
Försök med aktiverande social trygghet
Inom socialarbete för vuxna skapas det en ny helhet av tjänster, en aktiverande social trygghet,
där socialarbetet får fler verktyg än tidigare att stödja personer som länge varit arbetslösa. I försöket integreras social rehabilitering som stödjer delaktighet och rehabiliterande socialt arbete som
stödjer sysselsättning. I försöket testas hur sådan arbetskraftsservice för långtidsarbetslösa som
integreras i det sociala arbetet och sådana metoder inom det sociala arbetet som stöder delaktighet, såsom empowerment, samhällsarbete och mobila socialtjänster främjar svårsysselsatta personers arbets- och funktionsförmåga, delaktighet och sysselsättning.
I försöket undersöks också om den nya tjänstemodellen minskar användningen av de förmåner
som beviljas i sista hand. Syftet med försöket är att producera information inför en reform av lagstiftningen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. På basis av försöket förtydligas vad som
avses med aktivitetsbaserad inkomst i anknytning till socialt arbete, som beskrivs i en utredning
om inkluderande social trygghet (VNK-teas 18/2017) och vilka legislativa och andra ändringar som
behövs för att den aktivitetsbaserade inkomsten i framtiden kunde utgöra en del av en servicehelhet med aktiverande social trygghet.
Planeringen av försöket inleds våren 2017 och de socialarbetare som valts till försöket utbildas
hösten 2017. Arbetet med klienter inleds vid ingången av 2018. Försöket pågår till utgången av
2018. Granskningen och analysen av resultaten görs våren 2019.
Ansvarsminister: Pirkko Mattila
Motverkande av ojämlikheten
När den ekonomiska tillväxten accelererar är det viktigt att se till att alla medborgare mår bra och
klarar sig i det finländska samhället. I början av 2017 tillsatte statsministern en arbetsgrupp, som
leds av professor Juho Saari, som ska lägga fram konkreta förslag på åtgärder som ska stoppa den
växande ojämlikheten. Arbetsgruppen ska bl.a. fästa uppmärksamhet vid en reform av systemen
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för inkomstöverföring, folkhälsan, stöden för boende, överskuldsättningen, sysselsättande åtgärder samt genomslaget av socialservicen. Arbetsgruppen överlåter sina förslag till regeringen våren
2018.
Ansvarsminister: Juha Sipilä och resten av regeringen
Reform av den sociala tryggheten
Regeringen inleder beredningen av en totalreform av den sociala tryggheten, som ska förbättra
sysselsättning och aktivitet samt minska ojämlikhet. Vid beredningen kommer man bl.a. att beakta
resultaten av försöket med basinkomst, ett försök med aktivitetsbaserad inkomst och övriga
undersökningar som inleds, en omfattande remissbehandling och utredningar samt de möjligheter
som det nationella inkomstregistret medför.
Förnyelse
Besparingarna på en miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna
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 om fattar hela den offentliga ekonomin. Den fortsatta beredningen baserar sig på följande
teman:
 Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser (uppskattad sparpotential 370 miljoner
euro)
 Ett incitamentssystem som avser utgifterna inom kommunernas driftsekonomi (100 miljoner
euro)
 Program för lokalanvändningen inom den offentliga sektorn (staten 50 miljoner euro och kommunerna 100 miljoner euro)
 Digitalisering i kommunerna och inom staten (kommunerna 100 miljoner euro och staten 100
miljoner euro)
 Statens produktivitetsbesparingar (100 miljoner euro)
 Allmänna produktivitetsbesparingar (100 miljoner euro)
Den sammanlagda sparpotentialen av åtgärderna är en miljard euro, men enskilda åtgärder är
förknippade med betydande osäkerhet.
Regeringen följer noggrant beredningen av de föreslagna åtgärderna. Om det visar sig att de föreslagna åtgärderna inte går att genomföra eller att de konkreta inbesparingarna blir mindre än vad
som uppskattats, förbinder sig regeringen att göra ersättande beslut som ska säkerställa att målet
på en miljard euro nås. Följande utvärdering 8/2017.
Som bilaga till handlingsplanen finns en bakgrundspromemoria som godkänts av regeringen om
temahelheterna för besparingarna på en miljard euro i enlighet med planen de offentliga finanserna.
Ansvarsminister: Anu Vehviläinen
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Utvecklingsbolaget SoteDigi ska skapa datasystem för klient- och patientuppgifter
Staten bildar ett utvecklingsbolag (SoteDigi) som ska utveckla lösningar för social- och hälsovårdens riksomfattande framtida klient- och patientuppgiftssystem och andra digitala lösningar för
framtiden. Ett central mål för bolaget är att förbättra landskapens produktivitet, kostnadsnyttoeffektivitet och kostnadseffektivitet för att landskapen ska kunna uppnå det sparmål som har satts
upp för dem. Bolagets aktiekapital och övriga egna kapital kommer att uppgå till sammanlagt
90 miljoner euro. Finansieringen och bildandet av bolaget sker via Valtion kehitysyhtiö Vake Oy.
De lösningar som gäller bolagets affärsplan och struktur samt ägarskap kommer att godkännas av
finanspolitiska ministerutskottet före utgången av juni 2017. Finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet svarar för beredningen tillsammans med statsrådets kanslis avdelning för ägarstyrning och Vake Oy som en del av genomförandet av social- och hälsovårdsreformen. Dessutom
ska det utredas huruvida de riksomfattande informationstjänster inom social- och hälsovården
som utvecklats och producerats av Folkpensionsanstalten bör bolagiseras och ingå i ett särskilt
bolag i FPA-koncernen.
Ansvarsministrar: Mika Lintilä, Juha Rehula och Anu Vehviläinen
Mot ett kolneutralt Finland
I regeringens energi- och klimatstrategi har Finland beslutat att slopa användningen av stenkol
inom energiproduktionen, att halvera användningen av importerad olja och att höja andelen förnybar energi till över 50 procent. Genom dessa åtgärder uppfyller Finland sina åtaganden enligt
klimatavtalet från Paris.
Med hjälp av tilläggsfinansieringen ska man främja utsläppssnål trafik, såsom användning av eloch gasdrivna bilar, produktion av förnybar energi, träbyggande och försök som främjar strategins
mål.
Därtill främjas användning av biobränslen i trafiken.
Ansvarsministrar: Anne Berner, Mika Lintilä och Kimmo Tiilikainen
En ny verksamhetsmodell som ska sätta fart på digitaliseringen
Regeringen tar i bruk en ny verksamhetsmodell som ska stärka uppkomsten av digitala ekosystem
som betjänar både ledningens och klienternas behov. Inom verksamhetsmodellen baserar sig de
offentliga tjänsterna på samarbete över sektorgränserna med grund i händelser i människors liv
och företags affärstransaktioner. Dessa ekosystem skapas i ett samarbetsforum för offentliga och
privata aktörer. I forumet bereds förslag på lösningar t.ex. på gemensamma författningsproblem
och påskyndas beslutsfattandet. Teman för det tvååriga försöket med digitala ekosystem är:
 In i arbetslivet genom livslångt lärande
 Uppgifter om välbefinnandet kan användas till förmån för medborgarna (t.ex. social- och hälsouppgifter)
 Data som möjliggör affärsverksamhet och forskning (t.ex. sekundär användning av social- och
hälsouppgifter)
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 Trafik som service
 En smart stad för medborgare och företag
Försöket inleds 6/2017.
Som bilaga till handlingsplanen finns regeringens bakgrundspromemoria om hur utvecklingen av
ekosystemen kan påskyndas.
Ansvarsminister: Anu Vehviläinen
Styrningen av statens digitaliseringsprojekt stärks
Enligt regeringsprogrammet är ett centralt mål för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna att
den offentliga förvaltningen i fortsättningen ber om samma information av medborgare och företag endast en gång. För att målet ska nås krävs både lagstiftning och förnyade processer.
För att målen för regeringsprogrammet ska kunna nås ändras samordningen av och styrsystemen
för statens digitaliseringsprojekt så att de effektivt stöder sådant samarbete över förvaltningsgränserna och sådan kundorientering som digitaliseringen kräver. Statsrådets finanspolitiska ministerutskott förordade den 4 april 2017 de åtgärder som föreslagits för att säkerställa en bättre
kontroll av investeringarna och för att säkerställa att man får mera nytta av dem. Målen är ett
kundorienterat och förvaltningsövergripande förhållningssätt och ökad produktivitet. Åtgärdshelheten behövs bl.a. för att genomföra ovan nämnda digitala ekosystem i praktiken och genomföra
besparingen på 1 miljard euro i enlighet med planen för de offentliga finanserna. Beredningen
inleds i maj 2017 och åtgärderna tas i bruk stegvis så att alla åtgärder är i bruk under denna regeringsperiod.
Som bilaga till handlingsplanen finns en bakgrundspromemoria som statsrådets finanspolitiska
ministerutskott förordat.
Ansvarsministrar: Anu Vehviläinen och Petteri Orpo
Försök som gäller cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning
Regeringens mål är att Finland ska vara världens bästa innovations- och försöksmiljö före 2025.
Uppkomsten av en försöks- och innovationsmiljö främjas genom följande åtgärder:
Försök som anknyter till cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning prioriteras genom att stödprocesser och finansering som tidigare reserverats för mindre försök (tilläggsbudgetpropositionen 2016) riktas i synnerhet till dessa teman. Lagstiftningsmässiga hinder för försöken
undanröjs med hjälp av en förvaltningsövergripande arbetsgrupp för smidigare författningar. Det
tillsätts en arbetsgrupp som är underställd justitieministeriet som ska utarbeta en särskild handbok för dem som bereder försökslagar.
Den digitala plattformen Kokeilunpaikka.fi (Plats för försök), som genomförts med spetsprojektfinansiering för digitalisering av offentliga tjänster, möjliggör bildandet av en stark grund för samhälleliga innovationer och försöksverksamhet i Finland. Plattformen lanseras i maj 2017. Till stöd
för försöksverksamheten bildas en snabbreagerande pool av experter som hjälper till att identifi17

era hindren för försöken och undanröja dem. Fler randomiserade försök utöver försöket med basinkomst inleds.
Som bilaga till handlingsplanen finns en bakgrundspromemoria om försöksverksamheten.
Ansvarsminister: Anu Vehviläinen
Kvaliteten och kostnadseffektiviteten när det gäller det offentliga byggandet
Utredaren Erkki Virtanen har föreslagit åtgärder för att effektivisera planeringen och genomförandet av offentliga byggprojekt. Till dessa hör bl.a. följande:
 I byggprojekt som staten delvis finansierar fastställs alltid ett maximibelopp såväl i euro som i
procent för den statliga finansieringen.
 I statens egna krävande byggprojekt ska i huvudsak alliansmodellen tillämpas.
 Tillsammans med Senatfastigheter utvecklas allians-livscykelmodellen kraftigt och tillämpningen av modellen i offentligt byggande främjas.
 I synnerhet problemen med luftkvaliteten i offentliga byggnader beaktas.
Under 2017 utvärderar regeringen om rekommendationerna är lämpliga.
Ansvarsministrar: Anu Vehviläinen och Anne Berner
Säkerhet
Vår säkerhetsmiljö har förändrats snabbt. Vid sidan av de traditionella hoten mot säkerheten har
det dykt upp och dyker i allt snabbare takt upp nya hot. Marginalisering är t.ex. ett växande hot
mot vår säkerhet.
Användning av militära maktmedel mot Finland eller hot om användning av dessa kan inte uteslutas. För att bemöta förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön krävs såväl i de olika ministerierna som på förvaltningsövergripande nivå förutsägelse- och analysförmåga, en gemensam lägesbild, lagstiftningsåtgärder för att se över befogenheterna samt höjda anslag som ska trygga säkerhetsmyndigheternas kapacitet. Genom åtgärderna kan man förbättra samhällets kristålighet, förebygga hot och vid behov bemöta hot på ett trovärdigt sätt. Samtidigt säkras utvecklingen av beredskapen inom försvarsmakten.
Regeringen är medveten om ändringen i den säkerhetspolitiska miljön. Här krävs inte bara lagstiftningsåtgärder som avser befogenheterna utan också kontinuerlig utveckling av säkerhetsmyndigheternas kapacitet och en höjning av anslagsnivån. Det krävs aktivt samarbete mellan olika aktörer
för att bemöta säkerhetshoten.
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Lägesbild
Den gemensamma lägesbilden stärks
Som ett led i arbetet med att stärka den gemensamma lägesbilden vidtas följande åtgärder:
 Det fastställs en verksamhetsmodell för att producera och behandla en för statsrådet gemensam lägesbild i fråga om säkerheten. Syftet är att etablera och precisera verksamhetsmodellen.
 Verksamhetsmodellen med en lägesbild i realtid preciseras gemensamt av statsrådets lägescentral, inrikesministeriet, försvarsministeriet, de övriga ministerierna och säkerhetskommittén i
enlighet med regeringspropositionen med förslag till lag om statsrådets lägescentral.
 Förmågan att identifiera och analysera hybridhot stärks.
Beredningen av de åtgärder som har samband med fastställandet av en gemensam lägesbild samordnas med regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsrådets lägescentral
och den nya verksamhetsmodellen är i sin helhet i bruk sommaren 2018. Åtgärden medför inte
några betydande tilläggskostnader – systemkraven, eventuella fortsatta åtgärder och kostnader
samt tidsplanen utreds i samband med att verksamhetsmodellerna tas i bruk.
Ansvarsministrar: Juha Sipilä, Paula Risikko och Jussi Niinistö

Befogenheter
Det klarläggs vilka befogenheter den interna säkerheten kräver
För att avhjälpa de brister som har samband med befogenheterna vidtas följande åtgärder:
 Det genomförs lagstiftningsprojekt för att stärka beredskapen mot hybridhot, terrorism, extremiströrelser och organiserad brottslighet, i anknytning till bl.a. civil underrättelseverksamhet,
gränsbevakningsväsendets befogenheter och dubbelt medborgarskap.
 Det genomförs lagstiftningsprojekt för att stärka beredskapen mot it-relaterad brottslighet och
ekonomisk brottslighet samt hot som har samband med informationspåverkan, i anknytning till
bl.a. säkerhetsmyndigheternas befogenheter när det gäller cybersäkerhet och utnyttjandet av
EU:s informationssystemsarkitektur.
 Behovet av att uppdatera beredskapslagen utvärderas med hänsyn till de olika förvaltningsområdenas synpunkter.
 Det genomförs lagstiftningsprojekt för att stärka beredskapen mot olaglig inresa. Genomförandet och uppföljningen av regeringens asylpolitiska åtgärdsprogram och åtgärdsprogrammet
mot olaglig inresa och olaglig vistelse i landet fortsätter. Det utarbetas ett invandrarpolitiskt åtgärdsprogram.
Ansvarsministrar: Paula Risikko och Jari Lindström
Det klarläggs vilka befogenheter det militära försvaret kräver
 Beredskapen, myndighetssamarbetet, territorialövervakningen och underrättelseinhämtningen
utvecklas genom lagstiftning. Vidare skapas genom utvecklandet av lagstiftningen beredskap
att ge och ta emot internationellt bistånd samt att delta i annan internationell verksamhet.
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 Det viktigaste pågående lagstiftningsprojektet gäller militär underrättelseverksamhet särskilt
underrättelseinhämtning som avser datatrafik, datasystem samt personer. Dessutom utreds
behoven att utveckla den lagstiftning som gäller obemannad luftfart och drönarverksamhet.
Lagstiftningen om handräckning, ställningen för personer med dubbelt medborgarskap och besittningen av markområden och fastigheter och överföring av innehav av sådana kommer att
förnyas.
Ansvarsminister: Jussi Niinistö

Kapacitet
Den kapacitet som den inre säkerheten kräver förbättras
För att förbättra den kapacitet som säkerheten kräver vidtas följande åtgärder:
 Samhällets kristålighet och säkerhetsmyndigheternas kärnfunktioner och servicenivå säkras: det
utarbetas och verkställs en handlingsplan för att förbättra medborgarnas kristålighet, det utarbetas en plan för utveckling av personalens kompetensbehov, man fastställer vilka kärnuppgifter myndigheterna med ansvar för den inre säkerheten har och vilket behov av att intensifiera
samarbetet som finns, polisverksamheten prioriteras, en miniminivå för personalen vid nödcentralen fastställs och säkras och de nationella handräckningssystemen utvecklas i enlighet med
utvecklingsbehoven på det sätt som den förändrade omvärlden kräver.
 Kapaciteten utvecklas så att den motsvarar den förändrade omvärldens krav: övervakningen av
östgränsen och kontrollerna av trafiken över gränsen stärks, beredskapsplanerna uppdateras,
underrättelse-, hybrid- och cyberkapaciteten utvecklas, samarbetet och handräckningsarrangemangen med Frontex intensifieras, det fastställs och verkställs regional säkerhetsplanering (landskap och kommuner), förebyggandet av radikalisering i fängelser effektiviseras (JM)
och förutsättningarna att bistå finländare utomlands i enlighet med lagen om konsulära tjänster
säkras (UM).
 Cybersäkerhetscentrets kapacitet stärks. I ett digitalt samhälle förutsätts att även säkerhetens
digitala dimension är på en hög nivå. Digitaliseringsutvecklingen främjas i enlighet med strategin för cybersäkerheten och informationssäkerhetsstrategierna. Lägesbilds- och informationssäkerhetstjänster som behövs för att upprätthålla informationssäkerheten och funktionssäkerheten i ett digitalt samhälle stärks.
Ansvarsministrar: Paula Risikko, Timo Soini, Jari Lindström och Anne Berner
Den kapacitet som det militära försvaret kräver förbättras
De åtgärder som förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön kräver genomförs bl.a. i följande
helheter: förbättring av beredskapen, materielanskaffning och strategiska projekt.
Ansvarsminister: Jussi Niinistö
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VISION

FINLAND 2025
Uppbyggt tillsammans

PRIORITERADE OMRÅDEN OCH SPETSPROJEKT
SYSSELSÄTTNING OCH
KONKURRENSKRAFT
▪ Konkurrenskraftiga förutsättningar för företagande
▪ Flitfällor och
strukturell arbetslöshet
▪ Lokala avtal och hinder
för sysselsättning
▪ Reform av
arbetskraftsförvaltningen
▪ Bostadsbyggandet ökas

VÄLFÄRD
OCH HÄLSA
▪ Kundorienterad service
▪ Hälsa, välfärd och ojämlikheten
▪ Programmet för utveckling av
barn- och familjetjänster
▪ Hemvården för äldre och
närståendevården
▪ Sysselsättning av partiellt arbetsföra

KOMPETENS OCH
UTBILDNING
▪ Nya lärandemiljöer
och digitalisering
▪ Yrkesutbildningen
på andra stadiet
▪ Övergången till arbetslivet
▪ Tillgängligheten till
konst och kultur
▪ Samarbetet mellan
högskolor och näringsliv
▪ Från ungdomsgaranti
till kollektiv garanti

BIOEKONOMI OCH
REN TEKNIK
▪ Koldioxidfri, ren, förnybar energi
▪ Nya skogsprodukter
▪ Kretsloppsekonomin
och vattendragen
▪ Matproduktionen
och blå ekonomi
▪ Naturpolitiken

DIGITALISERING,
FÖRSÖK, NORMER
▪ Digitalisering av
offentliga tjänster
▪ Tillväxtmiljö för digital
affärsverksamhet
▪ Smidigare författningar
▪ Försökskultur
▪ Styrning och verkställighet

REFORMER
▪ Social- och hälsovårdsreformen
▪ Besparingar på en miljard
euro dvs. minskning av
kommunernas, landskapens
och hela den offentliga
sektorns utgifter
▪ Framtidens kommun
▪ Landskapsreformen
▪ Reformen av
centralförvaltningen

GRUNDLÄGGANDE
PROJEKT
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1. SYSSELSÄTTNING OCH KONKURRENSKRAFT

år

2025

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

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET
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.

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 företagandet, gör näringsstrukturen mer mångsidig och
stärker den offentliga
ekonomin med över en
miljard euro.

SPETSPROJEKT

1

Konkurrenskraften stärks genom förbättrade
förutsättningar för näringsliv och företagande

2

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

3

Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs

4

Arbetskraftsförvaltningen reformeras så
att den stöder sysselsättningen

5

Bostadsbyggandet ökar

121 mn €

30 mn €

Spetsprojekt 1:
Konkurrenskraften stärks genom förbättrade förutsättningar för näringsliv och företagande
Näringsminister Mika Lintilä (samt ministrarna Sanni Grahn-Laasonen, Jari Lindström och Kai
Mykkänen)
Åtgärderna inom spetsprojektet som stärker konkurrenskraften utgör ett företagarpaket genom
vilket företag stöds i de olika faserna av deras utveckling. Målet är att avlägsna hinder för företagande och förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagen på hemmamarknaden och
världsmarknaden. Genom åtgärderna effektiviseras Team Finlands internationaliseringstjänster,
stärks instrumenten för företagsfinansiering, lindras regleringen och tillståndsprocesserna samt
öppnas marknaden för konkurrens. Största delen av åtgärderna i spetsprojektet är redan under
beredning eller införda. Genom kompletteringar och ytterligare åtgärder stärks företagarpaketets
genomslagskraft.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Konkurrenskraftsavtalet förbättrar Finlands kostnadskonkurrenskraft genom att en del av
kostnadsbelastningen överförs på arbetstagarna och genom att den årliga arbetstiden förlängs
med 24 timmar utan att inkomstnivån ändras.
 Butikernas öppettider avreglerades vid ingången av 2016.
 Åtgärderna i företagarpaketet: bl.a. en tillväxtfinansieringshelhet på 600 miljoner euro och ett
försök med innovationssedlar inleddes i oktober 2016 (ca 1600 st. beviljats fram till 3/2017).
 Ett påskyndat förfarande för tillståndsprocesserna för stora industriella investeringsprojekt
har beretts.
 Totalöversynen av upphandlingslagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2017.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
Reformpaketet Finland 100:
 Reformen Business Finland: Tekes och Finpro slås samman till en ny aktör. Business Finland
samlar alla tjänster som hänför sig till innovationsfinansiering, export, investeringar och främjande av turism under ett tak. Tack vare reformen kan mer resurser riktas till kundservice både
i Finland och i utlandet. Verksamheten inleds vid ingången av 2018.
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Tekes och Finlands Akademi anvisas tilläggsfinansiering för nya tillväxtmotorer som baserar sig
på PPP-partnerskap (Tekes) och för toppforskningens flaggskepp (Finlands Akademi). Regeringen vill även göra tilläggssatsningar på kompetens och utbildning genom att delfinansiera
Finlands Akademi och Tekes. Dessutom utvecklas och förbättras yrkesutbildningen genom kapitaltillförsel. (Se också det prioriterade området Kompetens och utbildning).
Programmet Turism 4.0 innefattar bl.a. en nivåhöjning av anslagen för Visit Finland samt åtgärder för att stärka turistföretagens digitala kunskaper och öka turismen året runt. Förutsättningarna för naturturism stärks.
Åtgärdsprogrammet Talent Boost främjar tillväxt med hjälp av internationella experter. Det
blir möjligt att uträtta ärenden hos myndigheter också på engelska. Det blir möjligt att bevilja
utländska uppstartsföretagare uppehållstillstånd och uppehållstillståndsprocessen för utländska experter görs smidigare.
Avvecklingen av normer och konkurrensprogrammet fortsätter (se spetsprojektet för avveckling av normer).
De kreativa branscherna tas med i företagar- och sysselsättningspaketen samt de tillhörande
stödformerna för tillväxt och internationalisering och förslag av en arbetsgrupp som publicerat
rapporten ”Den kreativa ekonomin och skapandet av immateriellt värde som spetsområde”
genomförs.
Regeringen utvärderar den helhet som utgörs av de statliga företagsstöden på basis av en
tjänstemannautredning. Målet är att skapa sig en helhetsbild av företagsstödens effektivitet
och bedöma behovet av att rikta om stöden så att de i högre grad förnyar näringslivet. Resultatet av utvärderingen kommer att finns till hands vid budgetförhandlingarna hösten 2017.

Åtgärderna i företagarpaketet (bl.a.):
 Uppmuntran till och stöd för företagande är utgångspunkter när tillväxttjänster byggs upp på
landskapsnivå och riksnivå.
 Ett servicepaket för ensamföretagare - Från företagare till arbetsgivare: Syftet är i första
hand att förbättra de bristfälliga arbetsgivar- och rekryteringskunskaperna bland mikro- och
småföretagare som anställer sin första arbetstagare. Genom en resultatbaserad tjänst stöds
också uppbyggnaden av tillväxttjänster. Projektet inleds våren 2017 och avslutas vid utgången
av 2018. I projektet deltar 12 närings-, trafik- och miljöcentraler/arbets- och näringsbyråer.
o I projektet får företagaren grundläggande färdigheter att fungera som arbetsgivare, information om olika rekryteringssätt och rekryteringskanaler samt om olika möjligheter att
köpa arbetskraft och arbete.
o Tjänsten skaffas av privata tjänsteproducenter och tjänsten innefattar marknadsföring av
tjänsten, personlig handledning och sparring samt utarbetandet av en rekryteringsplan. Arvoden betalas på basis av resultaten.
o Marknadsföringen genomförs i samarbete med Företagarna i Finland.
 Självrisktiden för sjukdagpenning för företagare som omfattas av lagen om pension för företagare förkortas från 1+3 vardagar till 1 dag. Kostnaderna inom sjukförsäkringssystemet täcks genom en höjning av företagarnas tilläggsfinansieringsandel.
 Pilotfasen för databanken för innovationer inleds stegvis (Tekes våren 2017).
 Företagens förutsättningar för lyckade ägarväxlingar stärks.
 De tillstånds- och anmälningsförfaranden som gäller företagsverksamhet utvecklas och digitaliseras på ett kundorienterat sätt.
 Genom en internationell jämförelse och med beaktande av kommissionens direktivförslag utreds vilka möjligheter det finns för företagare som gått i konkurs att få en ny start.
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Stödjande av företagsamhetsfostran bland unga och säkerställande av förutsättningarna.
Åtgärder för att identifiera företagarpotential bland invandrare.
En vägkarta för digital affärsverksamhet klar våren 2017.
I åtgärdsprogrammet för artificiell intelligens och robotik fastställs vilka ändringar som behövs bl.a. i lagstiftningen, utbildningssystemet, den offentliga finansiering, sätten för hur arbete utförs och samarbetsstrukturerna.
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Spetsprojekt 2:
Bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete undanröjs och den strukturella
arbetslösheten minskas
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.
 Arbetslösa arbetssökande intervjuas med tre månaders intervall.
 Maximitiden för den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen har förkortats.
 Maximitiden för den arbetslösa arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån 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 arbetslösa har skärpts.
 Maximitiden för den arbetssökandes frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån
har förlängts för att denne ska kunna slutföra lärokursen för grundläggande utbildning.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
Åtgärder i sysselsättningspaketet (bl.a.):
 Undanröjandet av bidragsfällor:
o Avgifterna för småbarnspedagogik sänks
o Bostadsbidraget görs mer sporrande genom att det för de boendeutgifter som ersätts med
bostadsbidraget sätts ett tak för kvadratmeterhyran per kommungrupp och genom att bostadsbidragets index ändras från hyresindex till levnadskostnadsindex.
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Tillräckliga resurser för arbetskraftspolitiken tryggas.
Det tas i bruk en aktiveringsmodell inom utkomstskyddet för arbetslösa vid ingången av
2018. Den arbetslösas aktivitet kontrolleras med jämna mellanrum och om aktiviteten inte kan
bevisas leder detta till sänkningar av utkomstskyddet för arbetslösa.
Det bereds ändringar i påföljdssystemet för utkomstskydd för arbetslösa som betonar ett
aktivt sökande av jobb och främjar arbetskraftens regionala rörlighet.
Utkomstskydd för arbetslösa för självsysselsatta
o Beredningen av utredarnas (Hellsten, Löfgren) förslag om arbetslösas möjlighet att under
en fyramånadersperiod utöva företagsverksamhet och samtidigt få arbetslöshetsförmån inleds. Avsikten är att finansieringsbeslutet fattas under budgetförhandlingarna.
o Social- och hälsovårdsministeriet börjar bereda införandet av en kombinationsförsäkring.
Målet är att reformen ska införas vid ingången av 2018.
Finansieringsalternativen för lönesubventionen utvärderas i början av 2019, målet är att
finansieringen med anslagen för arbetslöshetsförmåner ska fortsätta.
Arbetstagarnas möjlighet till skattefrihet för utbildning som erbjuds av arbetsgivaren förtydligas och utvidgas genom att det tas in en bestämmelse om saken i inkomstskattelagen.
Flitfällor i samband med utsökning undanröjs så att en gäldenär som fått arbete efter en tid
av arbetslöshet i princip beviljas uppskov för tidpunkten då utsökningen börjar, om gäldenären
ber om det. Andra medel för att undanröja flitfällor i samband med utsökning utreds.
Till budgetförhandlingarna 2017 bereds under arbets- och näringsministeriets ledning en utredning om hur mottagande av kortvariga jobb kan underlättas genom ändringar i praxis för
genomförandet av utkomstskyddet för arbetslösa.
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Spetsprojekt 3:
Lokala avtal främjas och hindren för sysselsättning undanröjs
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 arbetsplatserna och förutsättningarna för lokala avtal ska förbättras genom lagstiftningsprojekt.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Tröskeln för att sysselsätta har sänkts: prövotiden har förlängts, grunderna för visstidsanställningar har ändrats och tiden för arbetsgivarens skyldighet att återanställa har förkortats.
 Användningsområdet för arbetsprövning har utvidgats (2017–2018), så att arbetsprövning
kan användas för att bedöma den arbetssökandes lämplighet innan ett arbetsavtal ingås.
 Utredaren lämnade sitt förslag om lokala avtal i oktober 2015.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Genom en totalreform av arbetstidslagstiftningen stöds mera flexibla arrangemang när det
gäller arbetstiden. Centrala frågor som dryftats i den arbetsgrupp som bereder arbetstidslagen
är utvidgningen av avtalsmöjligheten och bestämmelserna om arbetstidsbanker. Som ett led i
totalreformen av arbetstidslagstiftningen görs det upp spelregler för nollavtal.
 Det utreds hur arbetsgivarens planerings- och rapporteringsskyldigheter kunde minskas. Utredningen görs under ledning av arbets- och näringsministeriet så att den är klar före höstens
budgetförhandlingar.
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Spetsprojekt 4:
Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen
Arbetsminister Jari Lindström
Syftet är att lindra matchningsproblemen på arbetsmarknaden, avveckla åtgärder med passiverande verkan, förenhetliga tolkningspraxis inom arbetskraftsförvaltningen och betona aktiveringsåtgärder 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:
 Sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag pågår.
 Genom försök med kundorienterade sysselsättningstjänster och pilotprojekt inom andra
sysselsättningsförsök (åren 2016 och 2017) genomförs bl.a. resultatbaserade pilotprojekt för
arbetsförmedling där den offentliga arbetsförmedlingen skaffar sysselsättningstjänster av privata bemanningsföretag. De nya projekten genomförs inom ramen för sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag som ska skapa en grund för den framtida tillväxttjänsten.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
Åtgärder i sysselsättningspaketet (bl.a.):
 Tyngdpunkten i fråga om de periodiska intervjuerna med arbetslösa flyttas från telefonintervjuer till personliga intervjuer (ansikte mot ansikte). I samband med arbets- och näringsbyråernas intervjuer (efter 3 månaders arbetslöshet) hänvisas arbetslösa som behöver effektivare
tjänster i mån av möjlighet till bemanningsföretag som behöver arbetskraft.
 De arbetslösas regionala rörlighet och pendling stöds på följande sätt:
o De arbetslösa får arbetserbjudanden från ett större område än tidigare.
o De arbetslösa erbjuds skräddarsydd information om vilka ekonomiska stödformer som
finns för att stödja rörligheten (bidrag, skatteavdrag).

30












o Tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet utvidgas så att det också omfattar deltidsarbete och rekryteringsutbildning.
o Man strävar efter att utöka användningen av rörlighetsunderstödet genom att i högre grad
än i dagens läge erbjuda understödet till personer som kan hitta jobb längre från hemmet
än normalt.
En positiv strukturomvandling stöds:
o Utredarens förslag, som fås i juni 2017, genomförs i synnerhet för att främja den positiva
strukturomvandlingen i Sydvästra Finland, inklusive de förslag som gäller ett marint kluster.
o Sysselsättningsanslag anvisas flexibelt för arbetskraftsutbildning och träning inom tillväxtbranscher. Genom resursfördelningen tryggas den akuta positiva strukturomvandlingssituationen i Sydvästra Finland.
o Nätverkssamarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna, företagen och
regionerna utökas för att främja arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet,
effektivisera tjänsterna och marknadsföra lediga jobb i hela landet. Ett nätverk av leverantörer och underleverantörer utnyttjas som en del av upphandlingsprocessen gällande kunnande.
o Det utreds hur nyetablering av produktion i nya områden och branscher kan främjas och
hur förnyelse i olika branscher kan främjas genom att sporra till specialisering och försök.
Arbetslösas frivilliga studier effektiviseras: På basis av arbets- och näringsministeriets utredning drar regeringen före utgången av juni 2017 upp riktlinjerna för om man i noggrant avgränsade fall och av motiverade skäl kan slopa den behovsprövning som gäller frivilliga studier. I utredningen beaktas användningen av en profileringsmodell vid den behovsprövning som gäller
frivilliga studier.
Lönesubventionen riktas till företag och svårsysselsatta personer:
o Sanssi-kortet och Duuni-kortet slås samman till ett enda lönesubventionskort. Lönesubventionskortet beviljas på basis av en bedömning som gjorts med profileringsmodellen och
på basis av arbets- och näringsbyråns prövning.
o Arbets- och näringsministeriets anvisningar om användningen av en profileringsmodell tas
i bruk.
Försök som stöder sysselsättningen:
o Den privata tjänsteproduktionens roll och andel av arbets- och näringstjänsterna utökas
på basis av erfarenheterna från genomförda pilotförsök. Nya projekt riktas på ett sätt som
är ändamålsenligt med tanke på den reform som gäller tillväxttjänster, t.ex. till personer
som har en svag ställning på arbetsmarknaden och unga arbetssökande skaffas det nya
mångfacetterade servicekoncept av privata tjänsteproducenter.
o Det inleds ett sysselsättningsprojekt som bygger på investering med samhällseffekt för
att sysselsätta unga och långtidsarbetslösa och för att förebygga långtidsarbetslöshet, där
privat finansiering kopplas till uppnåendet av målet.
Ett digitalt arbetsmarknadstorg sammanför för första gången offentliga och privata tjänsteproducenter så att de kan erbjuda bl.a. arbetssökande, arbetsgivare och förmedlingsorganisationer 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 pendling till arbetsplatsen.
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För turismens del bereds det som en del av sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag och
Turism 4.0 ett omfattande projekt på riksnivå för att avhjälpa matchningsproblemen på arbetsmarknaden (se Spetsprojekt 1).
Genomförande av landskaps- och tillväxttjänstreformen (bl.a.):
o För att minska långtidsarbetslösheten säkerställs det att lagstiftningen om ordnandet av
social- och hälsovården och lagstiftningen om tillväxttjänster stöder de nya landskapen i
utvecklingen av kundorienterade servicehelheter.
o Finansieringsansvaret för arbetsmarknadsstödet delas mellan staten, kommunerna och
landskapen. Det utvärderas om landskapen eventuellt behöver ytterligare incitament för
att främja sysselsättningen.
o Invandrarnas sysselsättning främjas genom att vägarna in i utbildning och arbetsliv påskyndas. Arbetslivsorienteringen inom integrationsutbildningen, erkännandet av invandrares examina och behörighetsutbildningarna för invandrare ökas samtidigt som övergången
till yrkesutbildning eller annan utbildning blir snabbare.
o Sysselsättningen bland unga ökas genom att ungdomsgarantin och Navigatorverksamheten kopplas till tillväxttjänsterna.
o Verkställande uppgifter som gäller systemen med utkomstskydd för arbetslösa och alterneringsledighet överförs från arbets- och näringsbyråerna till arbetslöshetskassor och FPA.
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Spetsprojekt 5:
Bostadsbyggandet ökar
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
Regeringens mål är att uppmuntra till ökat bostadsbyggande. Planläggningssystemet och tillståndssystemen för byggande görs smidigare för att underlätta och försnabba byggandet. Målet
är att stärka den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen, öka bostadsutbudet, förnya bostadsbeståndet, svara på bostadsefterfrågan, främja konkurrensen inom byggnadsbranschen, öka valfriheten inom boendet samt svara på de strukturella ändringarna inom bostadsbehovet. Regeringens bostadspolitiska riktlinjer genomförs.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Regeringens bostadspolitiska åtgärder har genomförts: inkl. en 10-årig räntestödsmodell,
kravet på allmännyttighet i fråga om nyproduktion av bostäder har slopats och det har fattats
beslut om lindringar i begränsningarna av användning och överlåtelse av det befintliga bostadsbeståndet.
 RP med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen lämnades 11/2016.
Genom ändringarna förenklas lagstiftningen om planläggning och byggande, ökas byggmöjligheterna och stärks näringslivets förutsättningar och uppkomsten av en fungerande konkurrens.
 Avsikten är att projektplaneringen och förfarandet vid miljökonsekvensbedömning slås
samman 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.
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Lånevillkoren för långa räntestöd för bostadslån utvecklas.
 Kostnaderna för bostadsbyggande sänks och projektutvecklingen påskyndas genom att bestämmelserna om ordnande av skyddsrum görs mer flexibla och genom att kommunerna dirigeras i den riktningen att de ska mildra skyldigheterna att bygga parkeringsplatser.
 Översynen av byggbestämmelsesamlingen slutförs
 Systemet med bostadsrättsbostäder reformeras

34

2. KOMPETENS OCH UTBILDNING

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.

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET
Lärandemiljöerna har moderniserats,
de möjligheter som digitalisering och ny
pedagogik ger utnyttjas inom lärandet.
Växelverkan mellan utbildning
och arbetsliv har ökat.

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

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

1

Nya lärandemiljöer och digitalt material för grundskolorna

2

Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras

3

En snabbare övergång till arbetslivet

4

Konst och kultur görs tillgängligare

5

Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv
för att kommersialisera innovationer

6

Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti

121 mn €

10 mn €
155 mn €
10 mn €

Spetsprojekt 1:
Nya lärandemiljöer och digitalt material för grundskolorna
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 i alla kommuner och skolor i
Finland från och med augusti 2016.
 I september 2016 inleddes programmet Den nya grundskolan.
 Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen klart 10/2016 och genomförandet av programmet har inletts.
 Projekten inom lärarutbildningen inleds hösten 2017.
 I anslutning till Utbildningsstyrelsen inrättades i mars 2017 ett försökscenter som inom den
grundläggande utbildningen ska samordna försök som baserar sig på de senaste forskningsrönen.
 Via Utbildningsstyrelsen riktades ett specialunderstöd till utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen och 29 innovativa utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen inleddes.
 Verksamheten inom programmet Skolan i rörelse har utvidgats och omfattar redan cirka 80
procent av eleverna och kommunerna.
 Tutorlärarverksamheten, som ska stödja etableringen av de nya läroplanerna i skolorna och
utnyttjandet av digitala metoder i undervisningen, har inletts och fått riksomfattande spridning. Av utbildningsanordnarna deltar 80 procent i verksamheten.
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Den parlamentariska gruppen för utveckling av framtidens grundskola i Finland publicerar sina
teser i augusti 2017 och Utbildningsstyrelsens aktionsgrupp publicerar sina åtgärder i december 2017.
 De verksamhetsmodeller som utvecklingsprojekten inom lärarutbildningen ger upphov till
sprids 2018.
 Alla lärare erbjuds en möjlighet till nätbaserad fortbildning på egen nivå.
 Behovsanpassningen inom fortbildningen stärks och utbildningsanordnarna ges mer möjligheter och resurser 2018.
 Modellen med tutorlärare utvidgas så att den blir riksomfattande.
 Försök med tidigareläggning av språkstudierna och utvidgat språkurval inleds.
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Spetsprojekt 2:
Yrkesutbildningen på andra stadiet reformeras
Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
Målet är att reformera yrkesutbildningen så att den blir en kompetensbaserad och kundinriktad
helhet och att effektivisera den. Dessutom utökas inlärning på arbetsplatsen och individuella studieinriktningar samt avvecklas reglering och överlappningar.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 RP om den verksamhetslagstiftning som gäller yrkesutbildningen som helhet och systemet för
finansiering av yrkesutbildning.
 Programmet för utveckling av anordnarstrukturen inom utbildningen har inletts 5/2016.
 Projekt för översyn av verksamhetsprocesserna och lärandemiljöerna för yrkesutbildningsanordnare har inletts 8/2016.
 Ett program för utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kompetens som ska
stödja genomförandet av reformen har inletts 1/2017.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Ett nytt styr- och finansieringssystem tas i bruk 1/2018
 Nya anordnartillstånd för utbildningsanordnare 9/2017
 Reviderade grunder för antagning av studerande införs 1/2018
 Utbildningsavtalsmodellen införs 1/2018
 Examensreformen inom yrkesutbildningen träder i kraft till alla delar 1/2019
 Genomförande av försök inom utbildningsexport
 Genomförande av projektet för översyn av verksamhetsprocesserna och lärandemiljöerna
8/2016–12/2019
 Genomförande av stödprogram för reformen 1/2017–12/2018

38

Spetsprojekt 3:
En snabbare övergång till arbetslivet
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
samman arbetslivet och studierna.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Förslaget till åtgärdsprogram om bättre utnyttjande av studentexamen vid högskoleantagning
11/2016 (Klar för urval). Förslag om bättre utnyttjande av yrkesexamina på andra stadiet vid
högskoleantagning 4–5/2017 (Klar för urval II). Utifrån ovannämnda förslag utformas ett åtgärdsprogram för utnyttjande av examina på andra stadiet vid högskoleantagning (6–8/2017).
 Undervisnings- och kulturministeriet kommer överens med yrkeshögskolorna och universiteten om mål som syftar till en snabbare övergång till arbetslivet och som ska höja kvaliteten på
högskoleutbildningen 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 studieprestationer, handledning, studieförmåga, välbefinnande och tillgänglighet) understöddes med
specialunderstöd uppgående till 25 miljoner euro. Beslut 2/2017.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 En högskolespecifik utvärdering av förfarandet för erkännande av tidigare förvärvad kompetens 12/2017.
 Utvecklande av högskoleutbildningen: ansökningsomgång för specialunderstöd för högskolors
utvecklingsprojekt åren 2018–2020 (högst 40 miljoner euro) inleds 4/2017. Beslut 2/2018.
 I halvtidsutvärderingen av högskolornas avtalsperiod utvärderas hur målen för spetsprojekten
framskrider 12/2018.
 Det skapas en ny utbildningsmodell som motsvarar invandrarnas behov i form av fritt bildningsarbete. I fråga om personer vars utbildning har godkänts i integrationsplanen är den statliga medfinansieringen för utbildningen 100 procent.
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Spetsprojekt 4:
Konst och kultur görs tillgängligare
Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho och undervisningsminister Sanni GrahnLaasonen
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:
 I skolor pågår hobbytimmar som leds av yrkespersoner inom konst och kultur. Hobbytimmar
hålls i skolor i 67 kommuner. Hobbytimmarna ökar de jämlika möjligheterna för elever i årskurs 1–10 inom den grundläggande utbildningen att utöva konst och kultur i anknytning till
skoldagen samt gör att skolorna blir öppnare. Hobbytimmarna är en del av den grundläggande
konstundervisningen och utbudet av barnkultur.
 Genom en ny nationell Skolelevsenkät har man hört eleverna och utrett vilka områden inom
konst och kultur samt vilka idrottsgrenar som intresserar eleverna. Hobbytimmarna har ordnats med hänsyn till elevernas intresse i de olika skolorna. Skolelevsenkäten besvarades av 200
000 elever.
 Deltagandet i konst och kultur bland barn i dagisåldern har ökats med hjälp av grundläggande
konstundervisning.
 Barnkulturcentrumens verksamhet har utvidgats till fler kommuner.
 Ett försöks- och utvecklingsprojekt för att främja multimodala färdigheter hos barn som ännu
inte är läropliktiga har inletts. Det utarbetades en verksamhetsplan utgående från programmet.
 Den nuvarande procentprincipen som kopplas till byggprojekt utvidgas till anskaffning av välfärdstjänster på konstens och kulturens område inom social- och kultursektorn.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Tredje finansieringsomgången för projekt som siktar på ett ökat utbud av barnkultur och annan konst- eller kulturverksamhet 5/2018
 Utvärdering av projekt och förslag till fortsatta åtgärder 12/2018
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Spetsprojekt 5:
Ökat samarbete mellan högskolor och näringsliv för att kommersialisera innovationer
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 samarbete inom näringslivet.
 Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten i yrkeshögskolorna har bidragit till förbättringar i synnerhet i små och medelstora företag (inkl. försöket med innovationssedlar).
 Genom försöket med innovationssedlar har Tekes lyckats aktivera en ny målgrupp, särskilt
unga mikroföretag, till att bedriva innovationsverksamhet.
 Spetsprojektfinansiering som beviljats av Finlands Akademi har riktats för att stödja unga forskare samt utnyttjandet av forskningsresultat.
 Vägkarta för utbildningsexport och kartläggning av hindren för utbildningsexport.
 Som en del av universitetens basfinansiering stöds reformer vid universiteten med strategifinansiering på över 190 miljoner euro under avtalsperioden 2017–2020.
 Vägkartan för tillväxtstrategin inom hälsovårdssektorns forsknings- och innovationsverksamhet 2016–2018.
 OECD:s bedömning av Finlands och forsknings- och innovationspolitik publiceras 6/2017.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 RP om revidering av lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor
 I visionsarbetet Högskoleutbildningen och forskningen 2030 beaktas forsknings- och innovationssystemets mera omfattande behov.
 Fungerande verktyg: tillväxtmotorerna och flaggskeppsinstituten senast 12/2017 (Se Konkurrenskraftsavtalet, sp 1)
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Spetsprojekt 6:
Ungdomsgarantin ändras i riktning mot en kollektiv garanti
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 personlig handledning 50 000 gånger och grupphandledning för unga 60 000 gånger.
 En modell med betrodda kontaktpersoner har skissats upp utifrån socialvårdslagen och ungdomslagen.
 Verksamheten med företagarverkstäder för unga har blivit riksomfattande, företagarverkstäderna för ungar utgör en del av arbets- och näringstjänsterna.
 Systemet med lönesubvention har reviderats, lönesubventionen används tydligare än för närvarande för utveckling av yrkeskompetensen och för främjande av sysselsättning på den öppna
arbetsmarknaden. 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: social- och hälsovårdsministeriet har beviljat drygt 2,5 miljoner euro i
understöd för projekt vid Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors. Projektet ska stärka funktions- och arbetsförmågan samt möjligheterna till deltagande bland unga som står utanför utbildning och arbetsliv. Utbildningsstyrelsen har beviljat 14 nätverksprojekt, med 79 deltagande
kommuner, sammanlagt 400 000 euro för utveckling av verksamheten som syftar till mera flexibilitet i den grundläggande utbildningen (JOPO).
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Vid en helhetsgranskning av spetsprojekten säkerställs deras sammantagna effekt för barnens, 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 marginalisering och minska antalet ungdomar utan utbildning och arbete.
42

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 socialoch 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
Främjandet av hälsan och det tidiga stödet har
genom lagstiftningsändringar och bättre
verkställighet etablerats och gjorts förvaltningsövergripande i beslutsfattandet, servicen och
arbetslivet. Hälso- och välfärdsskillnaderna har
minskat.
Barnens och familjernas välfärd och egna
resurser har ökat.

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

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

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

Social- och hälsovårdsreformen
har förbättrat basservicen och
informationssystemen.

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

SPETSPROJEKT

1

Kundorienterad service

2

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre

3

Ett program för utveckling av barn- och familjetjänster

4

Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården
för alla ålderskategorier förbättras

5

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

37 mn €
8 mn €
40 mn €
30 mn €
15 mn €

Spetsprojekt 1:
Kundorienterad service
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och familje- och omsorgsminister Juha Rehula
Målet är klient- och patientorienterade verksamhetsprocesser som stöder egen aktivitet inom social- och hälsovården samt en ändamålsenlig social trygghet. Reformerna av verksamhetsprocesserna inom social- och hälsovården och den sociala tryggheten påbörjas. Verksamheterna kopplas
ihop till klient- och patientorienterade helheter. De möjligheter som digitaliseringen 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:
 Försöken med servicesedlar har inletts.
 Försöket med basinkomst inleddes vid ingången av 2017. Syftet med försöket med basinkomst
är att bedöma om den sociala tryggheten kan reformeras med hjälp en basinkomst så att i
synnerhet de bidragsfällor som anknyter till arbete minskar. Ett eventuellt beslut om att fortsätta försöket fattas hösten 2017.
 Det nationella hälsoarkivet Kanta har utvidgats till Mina Kanta-sidor.
 Projektet Virtuella sjukhuset 2.0 har inletts.
 Regionala försök med verksamhetsmodeller för klienters deltagande har inletts.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 En elektronisk servicehelhet för egenvård kan tas i bruk 12/2018.
 Det offentliga servicelöftet bereds inom ramen för spetsprojektet och i samarbete med Soteoch landskapsberedarna. Alla landskap har utarbetat ett förslag till landskapets servicelöfte 1–
3/2018.
 RP om bosättningsbaserad social trygghet, 10/2018.
 På basis av resultaten från försöken inom projektet ökas klientens valfrihet, reformeras den
sociala tryggheten och blir klienternas och de boendes erfarenhetsbaserade information en del
av servicesystemet.
 Försök med aktiverande social trygghet inleds vid ingången av 2018. I försöket integreras
social rehabilitering som stödjer delaktighet och rehabiliterande socialt arbete som stödjer
sysselsättning.
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Spetsprojekt 2:
Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
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:
 För förankring av god praxis som ska medföra sundare levnadsvanor, bättre psykisk hälsa och
större delaktighet samt motverka ensamhet har det inletts regionala projekt för att förbättra
välfärden, hälsan och ansvarstagandet bland de befolkningsgrupper som har det sämst ställt.
De projekt som får statsunderstöd genomförs åren 2017–2018.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Projektet för friska hus i Finland ger information om hälsoeffekterna, utreder och ger riktlinjer
för rättidig behandling av frågor som gäller byggnaders hälsa samt informerar och utbildar om
riskerna i anslutning till byggnaders hälsa och hanteringen av dessa risker. Projektet klart
12/2018.
 Modellen för förvaltningsövergripande samarbete stärks och modellen har etablerats 9/2017.
 Spridningen av god praxis från regionala projekt förankras i befintliga strukturer och befintlig
verksamhet.
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Spetsprojekt 3:
Ett program för utveckling av barn- och familjetjänster
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula och undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen
Målet är mer barn- och familjeorienterade, förebyggande och verkningsfulla tjänster än för närvarande. Det splittrade servicesystemet för barn- och familjetjänster reformeras så att det blir mer
barn- och familjeorienterat i landskapens och den nya kommunens omvärld. Det genomförs en
övergripande reform där tyngdpunkten flyttas till förebyggande tjänster som är gemensamma för
alla och till tidigt stöd och tidig vård. Det skapas en verksamhetskultur i beslutsfattandet och tjänsterna som stärker barnens rättigheter och kunskapsbasen. Utgångspunkten för reformen är barns
rättigheter, de olika familjeformerna, barnens och familjernas behov samt stärkande av barns,
ungas och föräldrars resurser samt deltagande och kännedom om erfarenheter. Det ses till att
tjänster för minderåriga asylsökande som kommit till Finland ensamma eller med sin familj ordnas
smidigt.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt för barn- och familjetjänster har inletts i alla landskap.
 I varje landskap har det utsetts en förändringsagent vars uppgift är att arbeta för och samordna uppnåendet av projektmålen i det kommande landskapet.
 En utredning om hörande av barn och unga i samband med tjänster har färdigställts.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Införande av modellen för bedömning av konsekvenserna för barn och familjer och modellen
för budgetering utifrån barns behov.
 Vid en helhetsgranskning av spetsprojekten säkerställs deras sammantagna effekt för barnens, de ungas och familjernas välfärd och för en minskning av ojämlikheten i samband med
landskapsreformen.
 På grundval av projektets utvecklingshelheter och resultatet av utvärderingen av dem förnyas
servicehelheterna och beslutsfattandet och en bestående förändring stöds.
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Spetsprojekt 4:
Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
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:
 Åtta regionala försöks- och utvecklingsprojekt har inletts. Projekten är stora landskapsvisa
helheter som för samman kommuner, företag och organisationer i regionen i fråga om utvecklingen av hemvården för äldre och närståendevården för alla ålderskategorier. Inom projekten
utförs det pilotprojekt med styr- och verksamhetsmodeller för hem- och närståendevården.
 I varje landskap har en förändringsagent för spetsprojektet inlett sitt arbete. Förändringsagenten har till uppgift att inom landskapet skapa en samordnad helhet av tjänster för äldre.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Det inrättas regionala center för närstående- och familjevård. Verksamheten utvärderas. Klart
12/2018.
 De verksamhetsmodeller med stöd för närstående- och familjevård som visat sig fungera tas i
bruk från och med 1/2019.
 På grundval av projektets utvecklingshelheter och resultatet av utvärderingen av dem förnyas
servicehelheterna och beslutsfattandet och en bestående förändring stöds.
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Spetsprojekt 5:
Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Målet är att i betydande utsträckning främja att partiellt arbetsföra stannar i arbetslivet och sysselsätts på den öppna arbetsmarknaden.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 För att stödja sysselsättningen av partiellt arbetsföra har det inletts försöksprojekt. Inom ramen för projekten utvecklas det modeller för att hänvisa partiellt arbetsföra till rehabilitering
och vård och för att stödja deras arbetsförmåga samt för att partiellt arbetsföra personer ska
kunna bli sysselsatta på den fria arbetsmarknaden efter studier eller arbetsverksamhet. I projekten söker man dessutom lösningar för hur partiellt arbetsföra personer i högre grad ska
kunna vara delaktiga i samhället.
 Spridningen av modellen med samordnare för arbetsförmågan har inletts. Utbildningen av
samordnare för arbetsförmågan är avsedd för dem som arbetar inom tjänster som ska stödja
partiellt arbetsföra i att få sysselsättning och fortsätta arbeta.
 Utredningen Företagsamhet och stöd för personer med funktionsnedsättning har färdigställts
och utifrån den har en utvidgning av kunskapsbasen med hjälp av tilläggsutredningar inletts.
 Webbtjänsten Osku – Vägar in i arbetslivet har öppnats.
 En utredning som gäller en sänkning av rekryteringströskeln har inletts.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 RP om sysselsättning av arbetslösa partiellt arbetsföra och deras delaktighet lämnas 6/2018.
 PR som gäller minskning av de flitfällor som sammanhänger med invalid- respektive sjukpension samt förvärvsinkomster 1/2019.
 På grundval av projektets utvecklingshelheter och resultatet av utvärderingen av dem förnyas
servicehelheterna och beslutsfattandet och en bestående förändring stöds.
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4. BIOEKONOMI OCH REN ENERGI

år

2025

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.

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET
Finland uppnår klimatmålen för 2020 redan
under valperioden. Fossil importenergi
ersätts med ren och förnybar inhemsk energi.

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

1

Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt

2

Fram för trä och nya skogsprodukter

3

Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk

4

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

5

Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa

100 mn €
50 mn €
63 mn €
100 mn €
10 mn €

Spetsprojekt 1:
Kolfri, ren och förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt
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
utsläppsfri, förnybar energi utökas.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Statsrådet gav sin redogörelse om en nationell energi- och klimatstrategi fram till 2030 (SRR
7/2016 rd). I strategin fastställs mål och åtgärder för att Finland ska uppnå energi- och klimatmålen för 2030, som skrivits in i regeringsprogrammet och som avtalats gemensamt inom EU,
och vara planenligt på väg mot målen för 2050.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Den klimatpolitiska planen på medellång sikt lämnas till riksdagen i juni 2017. Planen innehåller politiska åtgärder för hur ansvarsfördelningssektorn (trafik, jordbruk, byggnader, avfallshantering och arbetsmaskiner) ska uppnå de utsläppsminskningsmål som fastställts för 2030.
Genomförandet av planen inleds bl.a. genom en utvidgning av blandningsskyldigheten, en ökning av energieffektiviteten i fråga om transportsystemet och fordonen samt genom att klimatarbete i kommuner och regioner stöds.
 Med hjälp av tilläggsfinansiering främjas utsläppssnål trafik, såsom användning av el- och gasdrivna 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
gasmarknad utvecklas med beaktande av driftsäkerheten och sådan flexibilitet som behövs på
energimarknaden.
 Användning av biobränslen i trafiken främjas. RP om biobränslen inom transportområdet.
 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.
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Spetsprojekt 2:
Fram för trä och nya skogsprodukter
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
lösningar på globala problem samt ny affärsverksamhet, nya arbetstillfällen och export.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Som ett resultat av projektet Skogsdata och elektroniska tjänster är bl.a. elektroniska tjänster
möjliga. Skogsdatastandarder som underlättar dataöverföringen både i tjänsten MinSkog.fi och
mellan aktörerna.
 Det har skapats ett incitamentssystem för generationsväxlingar inom skogsbruket (Skogsgåvoavdrag).
 Ett företagaravdrag har införts i inkomstskattelagen även för skogsbrukets del.
 Åtgärdsprogram för träbyggande 2016–2018, reviderade förordningar om byggande träder i
kraft 1/2018.
 Finansiering och inledning av flera pilotförsök inom cleantech.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Träbyggande främjas i enlighet med åtgärderna i energi- och klimatstrategin.
 Projekten som gäller utnyttjande av informationen om skogstillgångar och utvecklande av de
elektroniska tjänsterna klara 12/2018.
 RP om ändring av lagen om skoglig information 8/2017.
 Genomförandet av Nationella skogsstrategin 2025 fortsätter och behovet av eventuella ändringar i strategin kartläggs. Särskilda tyngdpunktsområden vid genomförandet är naturvården i
ekonomiskogarna, en ökning av skogstillväxten, utformning av riktlinjer för ett nytt incitamentssystem för skogsbruket, snabbare livscykel för dödsbon samt utveckling av statistiken
och kunskapsunderlaget inom skogsbranschen. Genomförande 2017–2019.
 Eventuella ändringsbehov i skogsstrategin bedöms. Genomförande 2018.
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Spetsprojekt 3:
Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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
näringsämnen och humus som sköljs ut i vattendragen ska bli mindre, samtidigt som självförsörjningsgraden i fråga om näringsämnen och energi inom jordbruket höjs. Affärsverksamheten inom
kretsloppsekonomi och cleantech ökar och det uppstår nya arbetsplatser.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen och spetsprojekten för vatten- och
havsvård.
 Nya investeringar i bioekonomi.
 Under ledning av Sitra och ministerierna har det utarbetats en nationell vägkarta för den cirkulära ekonomin.
 Sex företagsekosystem med internationell marknadspotential, Tekes program som gäller affärsverksamhet och ekosystem i bioekonomin (Biotalouden liiketoimintakärjet ja ekosysteemit).
 Avfallslagstiftningsprojekt som främjar återvinning: det genomförs en konsekvensbedömning
som gäller begränsningen av kommunens ansvar för ordnandet av avfallshantering till enbart
avfall från bosättning.
 Försöksprojekt för återvinning av kommunalt avfall.
 Nya internationellt konkurrenskraftiga metoder för sanering av förorenade markområden har
testats och områden har iståndsatts: Tekes och MM:s program Clean Soil.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 För att främja den cirkulära ekonomin utarbetas det i samarbete med Sitra ett åtgärdsprogram som baserar sig på vägkartan för den cirkulära ekonomin som publicerats tidigare. RP om
ändring av avfallslagen på så sätt att kommunens ansvar för ordnandet avfallshanteringen begränsas till enbart avfall från bosättning, RP hösten 2017.
 Riksomfattande avfallsplan, SRb 9/2017.
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För att öka den hållbara och innovativa upphandlingen inrättas våren 2018 ett nätverksbaserat
kompetenscenter och görs pilotförsök med modellen Green deal i syfte att främja hållbar
upphandling.
Beredning av ett program för hållbar stadsutveckling.
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Spetsprojekt 4:
Den finländska matproduktionen ska bli lönsam och handelsbalansen och den
blå bioekonomin öka
Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä
Målet är att förbättra lönsamheten inom jordbruket och gårdsbruksenheternas likviditet. Inga
skyldigheter 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 utvecklingsfond kan man säkerställa finansieringen av investeringarna inom jordbruket.
 Statsrådets principbeslut om kriterierna för offentlig upphandling av livsmedels- och måltidstjänster gavs i juni 2016.
 Redogörelsen om livsmedelspolitik behandlas av riksdagen.
 Livsmedelsexporten har främjats med spetsprojektfinansiering bl.a. genom ökade resurser för
Evira.
 Den administrativa bördan har minskats betydligt under den pågående regeringsperioden.
 Den nationella utvecklingsplanen för blå bioekonomi samt en färdplan för att främja den nordiska blå bioekonomin har färdigställts. Det har inletts innovationsprogram inom fiskerinäringen.
 Flera betydande investeringar som förnyar fiskerinäringen har finansierats.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Krispaketet för jordbruket fullföljs.
 Det utarbetas och genomförs ett åtgärdsprogram i anslutning till redogörelsen om livsmedelspolitik.
 Landsbygdsverket, Livsmedelssäkerhetsverket och vissa uppgifter vid Centralen för ICT-tjänster
vid Lantmäteriverket slås samman vid ingången av 2019.
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Utvecklingsplanen för blå bioekonomi och ett internationaliseringsprogram för vattensektorn
som ingår i planen genomförs. Klara 4/2019.
Företagen, forskningen och finansiärerna gör i samarbete upp en nationell strategisk forskningsagenda för blå bioekonomi. Klar 5/2018.
Vid Naturresursinstitutets verksamhetsställe i Laukaa byggs det en försöks-, inlärnings- och
innovationsmiljö för fiskodlingsteknik i form av ett försöksprojekt för blå bioekonomi. Klar
12/2018.
Revideringen av den lagstiftning som gäller miljörelaterade förfaranden fortsätter.
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Spetsprojekt 5:
Naturpolitik som bygger på förtroende och rättvisa
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 naturskyddsåtgärder utökas genom öppet samarbete och inkluderande beslutsfattande. Nationell och internationell rekreations- och naturturism främjas.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Hossa nationalpark inrättades under 100-årsjubileet för Finlands självständighet. Statusen
som nationalpark för 100-årsjubileet för Finlands självständighet ger Finland och Hossa ökad
dragningskraft som natur- och kulturresemål och öppnar upp nya möjligheter för hållbara turistnäringar.
 Statsrådets förordning om nya fridlysningsbestämmelser för vandringsfiskar samt om skyldigheten att klippa bort fettfenan på laxfiskar som planteras ut utfärdades 1/2016.
 Inom det kommersiella fisket infördes vid ingången av 2017 ett nytt kvotsystem som baserar
sig på lag 1048/2016.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Fiskvägen i Ijo älv i Raasakka och andra åtgärder som ingår i den spetsprojekthelhet som gäller
Ijo älv, 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.
 Regeringen stärker skyddet av skogarnas biologiska mångfald genom att satsa på genomförandet av METSO-handlingsplanen.
 Som ett led i projektet Turism 4.0 stärks förutsättningarna för naturturism (se Konkurrenskraftsavtalet Sp 1).
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5. DIGITALISERING, FÖRSÖKSVERKSAMHET OCH AVVECKLING AV NORMER

år

2025

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.

REGERINGSPERIODENS MÅL FÖR DET PRIORITERADE OMRÅDET
Genom en målmedveten styrningsmodell har det
utvecklats användarorienterade, produktivitetshöjande och resultatgivande digitala offentliga
tjänster som fås från ett och samma ställe.

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, jordbruk, 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

1

Digitalisering av offentliga tjänster

2

Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet

3

Smidigare författningar

4

Införande av en försökskultur

5

Bättre styrning och verkställighet

100 mn €
1 0
1
0 1

Spetsprojekt 1:
Digitalisering av offentliga tjänster
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
gäller offentliga tjänster införs. Den offentliga sektorn ska automatisera och digitalisera sina verksamhetssätt.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Principerna för digitalisering av offentliga tjänster har fastställts.
 Vid Statskontoret grundades ett multidisciplinärt digitaliseringsteam D9, som ger myndigheter
praktisk hjälp när de ska utforma sektorsövergripande, kundorienterade offentliga digitala
tjänster som är enkla att använda.
 Tjänsterna inom den nationella servicearkitekturen är i bruk och användningen av tjänsterna
ökar.
 Lagstiftningen om stödtjänster för e-tjänster har antagits av riksdagen.
 I digikommunförsöket deltar 34 kommuner och ett landskap.
 Med det anslag på 100 miljoner euro som reserverats för spetsprojektet har 15 strategiskt
betydande digitaliseringsprojekt finansierats, bl.a. det nationella inkomstregistret.
 Finland och Estland har inrättat ett gemensamt institut för att utveckla X-Road-tekniken som
används inom servicekanalen.
 Delegationen Digi i vardagen har inrättats och AUTA-projektet pågår.
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Färdplan för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt genomförs 2017–2021. Som ett
led av färdplanen övergår man till att i första hand utnyttja digitala postlådor under 2018.
Färdplanen klar 6/2017.
 Under hösten 2017 tas det i bruk en ny Suomi.fi-webbtjänst inom den nationella servicearkitekturen.
 Det bereds en ny lag om informationshantering. RP lämnas våren 2018 och lagen träder i kraft
den 1 januari 2019.
 Det införs en ny modell för att samordna statliga digitaliseringsprojekt och styra investeringar.
 Spetsprojektet drivs framåt i nära samarbete med reformen av centralförvaltningen och spetsprojektet för bättre styrning och verkställighet.
 Färdplanen för tjänster som i första hand tillhandahålls digitalt genomförs 2017–2021. Klart
6/2017.
 Utvecklingen av digitala ekosystem påskyndas genom en modell med ekosystemforum. Ett
tvåårigt program som stöder digitalisering av såväl offentliga som privata tjänster.
 Digikommunförsöken slutförs och resultaten från försöken sprids i kommunerna.
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Spetsprojekt 2:
Skapande av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet
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 verksamhetssätt. Dataskyddet och möjligheter som ökar dess konkurrensfördelar säkerställs.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Informationssäkerhetsstrategin har fastställts och genomförs.
 En handlingsplan för bredband har utarbetats. Den innefattar bl.a. utveckling av sådana
snabba förbindelser som sakernas internet kräver samt främjande av 5G.
 Lagen om transportservice (första fasen av projektet) som ska främja digitalisering och öppna
transportmarknaden, har antagits och träder i kraft delvis den 1 januari 2018 och delvis den 1
juli 2018. En lag som öppnar upp väsentliga uppgifter om mobilitetstjänsterna möjliggör
obrutna servicekedjor och nya digitala tjänster inom trafik- och transportsektorn.
 Genom trafiknätsutredningen skapades det en grund för nya modeller för finansiering av
transportinfrastruktur samt för hållbar utveckling. Utredningarna om de nya finansieringsmodellerna gällde möjligheterna att finansiera infrastrukturprojekt genom kundfinansiering samt
genom en s.k. tjänsteoperatörsmodell. Det har tillsatts en parlamentarisk arbetsgrupp som ska
fortsätta fundera på dessa finansieringsfrågor.
 Statsrådets principbeslut om intelligent robotteknik och automatisering har antagits och genomförs i ministerierna och inom förvaltningsområdena. Vid kommunikationsministeriet har
det utarbetats en färdplan för automatisering inom transportsektorn som genomförs som
bäst.
 Åtgärderna för att utnyttja stordata och egna data genomförs i överensstämmelse med statsrådets principbeslut.
 Kabelprojektet i Nordostpassagen påskyndas på basis av en utredning.
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Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Arbetet med att förbättra bredbandsförbindelserna och åstadkomma bättre fungerande tjänster fortsätter.
 Det genomförs ett projekt för en smart landsbygd där man särskilt på landsbygden främjar
nya verksamhetsmodeller som utnyttjar digitaliseringen. Planen klar 6/2017.
 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, transportsektorn och i hamnarna (senast hösten 2018).
 Det bereds ett mediepolitiskt program för att säkerställa mångfalden inom de finländska medierna. Programmet innehåller en utredning samt andra åtgärder på kortare sikt som ska förbättra verksamhetsbetingelserna för de finländska medierna. Utredningen och åtgärderna inleds 6/2017, programmet genomförs före hösten 2018.
 Det bereds ett åtgärdsprogram för effektivt utnyttjande av satellitnavigering 2017–2020.
 Det bedöms om en rymdförvaltning behöver inrättas för att främja i synnerhet verksamheten
med små satelliter (under 2018).
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Spetsprojekt 3:
Smidigare författningar
Kommunikationsminister Anne Berner
Målet är en möjliggörande reglering, att avveckla onödiga normer och att den administrativa bördan ska bli lättare. Medborgarnas vardag underlättas, konkurrenskraften förbättras, tillträde till
marknaden och digitalisering främjas.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Medborgarnas vardag underlättades genom att butikerna fick fria öppettider, e-tjänsterna
utökades och det blev möjligt att börja använda nya transportmedel.
 Företagens verksamhetsbetingelser förbättrades genom att sysselsättningströskeln sänktes,
myndighetsförfarandena förenklades och marknaden öppnades upp.
 Förvaltningen förenklades genom att myndighetsförfaranden digitaliserades, man övergick till
ett anmälningsförfarande i vissa tillståndsförfaranden samt genom strukturreformer inom förvaltningen.
 Det servicelöfte som hänför sig till tillstånds- och besvärsprocesserna har fastställts.
 Minimeringen av antalet besvär mellan myndigheter har inletts. Bland annat har NTMcentralernas besvärsrätt begränsats till ärenden med stor betydelse på riksomfattande nivå
och landskapsnivå.
 Rådet för bedömning av lagstiftningen har tillsats för mandatperioden 15.4.2016–14.4.2019.
Rådets uppgift är att förbättra kvaliteten på konsekvensbedömningarna av regeringens propositioner, och att förbättra lagberedningskulturen.
 För att skapa mätkriterier för avveklingen av normer har det under 2017 inletts försök med
principen one in, one out inom JSM:s och ANM:s förvaltningsområden. Syftet är att säkerställa
att näringslivets och jordbrukets kostnadsbelastning som beror på lagstiftningen inte ökar.
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Mot slutet av regeringsperioden riktas åtgärderna i synnerhet till följande områden:
1. Bostadsmarknad, byggande och infrastruktur
 Revidering av bostadsbidragssystemet
 Reform av författningarna om byggande och planläggning
 Totalreform av markanvändnings- och bygglagstiftningen
o Planläggnings-, tillstånds- och besvärsförfarandena
o Utvecklande av systemet för statsborgen för ägarbostäder
o Betydande minskning av antalet förordningar som gäller byggande och sorterar under
markanvändnings- och bygglagen
2. Stärkande av konkurrenskraften
 Reform av apotekssystemet och läkemedelstjänsterna
 Totalreform av energimarknaden
 Revidering av avfallslagstiftningen
 Snabbare tillståndsprocesser
 Främjande av återvinning av industriavfall
 Revidering av aktiebolagslagen
3. Sysselsättningsfrämjande åtgärder inom projekten för smidigare författningar
 Revidering av arbetstidslagen
 Utsökningsbalken (undanröjande av flitfällor)
4. Livsmedelsindustrin och matförsörjningen
 Totalreform av livsmedelslagstiftningen
 Distributionsvägar för livsmedel
5. Förvaltningen
 Påskyndande av e-fakturering inom den offentliga förvaltningen
 Ibruktagande av e-kvitton
 Förenkling av lagstiftningen om och beskattningen av frivilligarbete
 Revidering av lagen om penninginsamlingar
 Reform av systemet med företagsstöd
6. Övriga projekt för smidigare författningar
 Reform av yrkesutbildningen
 Revidering av alkohollagstiftningen
 Totalreform av vägtrafiklagen
 Totalreform av lagen om enskilda vägar
 Lagen om transportservice; reformer och genomförande i andra och tredje skedet
 Ändring av informationssamhällsbalken
 Översyn av konkurslagstiftningen
 Totalreform av lagstiftningen om privat social- och hälsovård
 De nuvarande tillstånds- och anmälningsförfarandena frångås och det föreskrivs om ett registreringsförfarande som gäller alla tjänsteproducenter
 Harmonisering och förenkling av beskattningsförfaranden samt främjande av elektronisk deklaration
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För att göra tillstånds- och besvärsprocesserna smidigare genomförs åren 2017–2017 följande
helheter:
 Tillhandahållandet av tjänster som gäller miljörelaterade tillstånd vid ett enda serviceställe
(miljötillstånd, vattenhushållningstillstånd, undantagstillstånd enligt naturvårdslagen, marktäktstillstånd, bygglov): våren 2018
 Beredning av ibruktagandet av ett besvärstillståndsförfarande inom området för miljöskyddslagstiftningen (MSL, VattenL, MarktäktsL, NaturvårdsL) 4/2017
 Föreskrivande av att besvärstillståndsförfarandet utgör huvudregeln när besvär över förvaltningsdomstolens beslut anförs hos Högsta förvaltningsdomstolen: träder i kraft 3/2019
 Stiftande av lagstiftning om rättegångar i förvaltningsärende (smidigare och snabbare behandling av besvärsärenden, föreskrivandet av att besvärstillstånd är huvudregeln, förenkling av
delgivningsförfarandet samt inverkan på minimering av besvär mellan myndigheter).
Dessutom
 Servicelöftet som gäller tillstånds- och besvärsprocesser börjar tillämpas 12/2017
 Användningen av elektroniska tjänster ökar och myndighetsförfaranden digitaliseras
 Man övergår från tillståndsförfaranden till anmälningsförfaranden inom ramen för EUlagstiftningen
 Den utlåtandepraxis som används i rådet för bedömning av lagstiftningen etableras vid konsekvensbedömningen av regeringens propositioner
 En bredare användning av principen en in, en ut i lagberedningen utvärderas 2/2018
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Spetsprojekt 4:
Införande av en försökskultur
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 försöksverksamheten och tillsatts en parlamentarisk delegation.
 Betaversion av Statsrådets kanslis plattform ”Plats för försök” (kokeilunpaikka.fi) har tagits i
bruk 3/2017, lansering 5/2017.
 Flera omfattande strategiska försök pågår, bl.a. försöket med basinkomst, försöket med valfrihet, digikommunförsöket och inledandet av andra försök framskrider (t.ex. språkförsöket).
 Turnén Försöksfinland i samarbete med yrkeshögskolorna 2016–2017. Turnén omfattar alla
landskap.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Försök som anknyter till cirkulär ekonomi, artificiell intelligens och sysselsättning prioriteras.
Försöken stöds på plattformen ”Plats för försök” (kokeilunpaikka.fi) och genom mikrofinansiering för försöksverksamhet för vilken ett anslag på sammanlagt 2 miljoner euro har beviljats
(tilläggsb. 2016).
 Kartläggningen av de legislativa hindren för försöken genomförs, klar 12/2017 och 6/2018
och det utarbetas en särskild handbok för den som ska bereda försökslagar, klar 12/2017. I
detta sammanhang bedöms möjligheterna att bereda lagstiftning mera flexibelt än vanligt (enheter för snabb lagberedning, omkörningsfil).
 Resultatet av försöket med basinkomst följs upp och utvärderas.
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Spetsprojekt 5:
Bättre styrning och verkställighet
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Statsrådets och statsförvaltningens styrningsprocesser samordnas med det strategiska regeringsarbetet. Man stärker kunskapsbaserad styrning och verkställighet som överskrider förvaltningsområdena.
Spetsprojektets skeden:

Uppnådda resultat:
 Utredningen av statsrådets utvecklingsarbetsgrupp (Tiitinens arbetsgrupp) klar 4/2017 (Enhetlighet inom statsrådet uppstår genom samarbete och gemensamma verksamhetssätt (på
finska). FM:s publikationer 15/2017).
 Statskontorets utredning om statens HR-ledning klar 9/2016 ”Yhteinen sävel, linjaukset digivaltion HR-johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen” (En gemensam linje – Riktlinjer för digitalstatens HR-ledning och kompetensutveckling).
 Förslagen av projektgruppen för utveckling av ministeriernas ledningssystem klara 12/2016.
HAUS har inlett en utbildning för ledningsgrupper som är gemensam för ministerierna.
 Det har skapats en modell med och förfaranden för ledningsavtal för den högsta tjänstemannaledningen inom statsförvaltningen.
 Det genomförs två pilotförsök inom programmet ”Tulevaisuuden johtaja” (Framtidens ledare)
och utifrån försöken utarbetas ett reviderat program för 2017.
 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 arbetsmiljöerna.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Med stöd av Tiitinens arbetsgrupp, Statskontorets HR-utredning och de övriga åtgärderna
inom spetsprojektet fattas det beslut om hur spetsprojektet ska framskrida.
 Spetsprojektet drivs framåt i nära samarbete med reformen av centralförvaltningen och spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster.
 Som ett led i projektet Turism 4.0 stärks förutsättningarna för naturturism (Se Konkurrenskraftsavtalet).
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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.

REFORMER

effekter
på minst

4 md €

1

Social- och hälsovårdsreformen

2

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

3

Framtidens kommun

4

Landskapsreformen

5

Reformen av centralförvaltningen

Reform 1:
Social- och hälsovårdsreformen
Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
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
vertikal 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 införande av dessa. Propositionen innehåller ett förslag till lag om landskapens finansiering och
förslag till ändring av lagstiftningen om kommunernas finansiering, skattelagstiftningen, lagstiftningen om landskapens och kommunernas personal samt vissa lagar som gäller den allmänna 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 nationell upphandlingscentral. Produktionen av IKT-tjänster kan även skötas som ett samarbete
mellan landskapen eller ett samarbete mellan landskapen och kommunerna.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 RP om valfrihet i vården lämnas 5/2017. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2019.
 Lagen om ordnandet av social- och hälsovården och landskapslagen avses träda i kraft
7/2017.
 Organiseringsansvaret överförs till landskapen 1/2019.
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Reform 2:
Besparingar på en miljard euro dvs. minskning av kommunernas, landskapens
och hela den offentliga sektorns utgifter
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Målet är att minska kommunernas, landskapens och hela den offentliga sektorns utgifter med
sammanlagt 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.
 Regeringen har omarbetat och utvidgat reformen så att den omfattar hela den offentliga ekonomin. Reformen sträcker sig fram till 2029. Den fortsatta beredningen baserar sig på följande
teman:
o Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser (uppskattad sparpotential 370 miljoner euro)
o Ett incitamentssystem som avser utgifterna inom kommunernas driftsekonomi (100 miljoner euro)
o Program för lokalanvändningen inom den offentliga sektorn (staten 50 miljoner euro och
kommunerna 100 miljoner euro)
o Digitalisering i kommunerna och inom staten (kommunerna 100 miljoner euro och staten
100 miljoner euro)
o Statens produktivitetsbesparingar (100 miljoner euro)
o Allmänna produktivitetsbesparingar (100 miljoner euro)
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 De riktlinjer som det fattats beslut om genomförs så snabbt som möjligt. Regeringen följer
noggrant beredningen av åtgärderna. Följande utvärdering 8/2017.
 De författningsändringar som gäller minskning av kommunernas uppgifter och skyldigheter
träder i kraft senast 12/2018.
69

Reform 3:
Framtidens kommun
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 framtidens kommun 2030 (2/2017).
 Boken Tulevaisuuden kunta (Framtidens kommun) som genomförts som ett samarbete mellan
Tammerfors universitet, Finlands Kommunförbund och finansministeriet publicerades 3/2017.
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).
 En utredning som bl.a. gäller dubbel kommuntillhörighet inleds våren 2017.
 De behövliga lagstiftningsändringarna bereds så att propositioner kan lämnas till riksdagen
2018.
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Reform 4:
Landskapsreformen
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Målet är att samordna statens regionförvaltning och landskapsförvaltningen och att förenkla organiseringen 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 på remiss 3/2017.
 RP om landskapens övriga uppgifter och om statens tillstånds- och tillsynsmyndighet på remiss 4/2017.
 Det förberedande arbetet med att inrätta landskap pågår.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Landskapslagen träder i kraft i början av hösten 2017.
 Övriga propositioner som gäller landskapsreformen behandlas av riksdagen i början av hösten
2017.
 Landskapens temporära förvaltning inleder sin verksamhet i början av hösten 2017.
 Landskapsval förrättas första gången 1/2018.
 Landskapsfullmäktige inleder sin verksamhet den 1 mars 2018.
 Ansvaret för att ordna landskapens uppgifter övergår till landskapen den 1 januari 2019.
 Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.
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Reform 5:
Reformen av centralförvaltningen
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 elektroniska. 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 förändringsagenda har inletts. Förändringsprogrammet för samman i synnerhet det utvecklingsarbete som gjorts inom social- och hälsovårds- och landskapsreformen samt inom spetsprojekten för digitalisering och styrning.
Huvudsakliga åtgärder under den återstående regeringsperioden:
 Förändringsprogrammet genomförs i form av förvaltningsövergripande samarbete med ministerier och ämbetsverk. Genomförandefasen inleds hösten 2017 och ändringarna genomförs
före ingången av 2019.
 Reformprojektet drivs framåt i nära samarbete med spetsprojektet för bättre styrning och
verkställighet och spetsprojektet för digitalisering av offentliga tjänster.
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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 antogs 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
stridssystem 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 uppdatering av strategin klar 3/2017.
Projekt 7: Cybersäkerhet som tryggar medborgarnas vardag och företagstillväxten
- Cybersäkerhetsutredningen 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
- Inletts 10/2015. Betänkanden klara 4/2017. Regeringspropositioner lämnas under höstsessionen 2017 efter remissbehandlingen.
Projekt 9: Genomförandet av reformprogrammet för rättsvården, bl.a. strukturreformen av
tingsrätterna, sammanslagningen av högsta domstolarna, inrättandet av ett domstolsverk
- Genomförandet inletts 2013, klart 2025. Sommaren 2016 preciserades genomförandet av
programmet under denna regeringsperiod. Största delen av projekten är under beredning,
en del är redan klara.
- Regeringens proposition med förslag till reform av tingsrättsnätverket har lämnats till
riksdagen 1/2017.
Projekt 10: Regeringens framtidsredogörelse
- Klar i två delar 2017 och 2018.
Projekt 11: Redogörelsen för den inre säkerheten
- Antogs 5/2016.
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