BEREDNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- OCH
LANDSKAPSREFORMEN
PLANERAD TIDSPLAN, IKRAFTTRÄDANDE 1.1.2020

PRINCIPER

RP 15/2017 (PROPOSITIONEN OM LANDSKAPS- OCH VÅRDREFORMEN)
OCH DEN NYA VALFRIHETSPROPOSITION SOM ERSÄTTER RP 47/2017
BEHANDLAS SAMTIDIGT I RIKSDAGEN
Landskapsval 10/2018, reformerna träder i kraft fr.o.m. 1.1.2020
Med beaktande av principerna för god lagberedning kunde
den preliminära tidsplanen för beredningen och processen vara följande:

• principerna för god lagberedning ska iakttas
• ändringarna utifrån synpunkterna i grundlagsutskottets utlåtande
(GrUU 26/2017 rd) ska genomföras omsorgsfullt
• tidsplanen och sättet för genomförandet ska vara realistiska
• propositionen om landskaps- och vårdreformen och
valfrihetspropositionen bildar en helhet

2017
JULI

Preliminär lista över
de ändringar som
förutsätts enligt
grundlagsutskottets
utlåtande
Regeringen fattar
beslut om den
fortsatta processen

Regeringens
överläggning
5.7.2017

2018
AUGUSTI

Paragraferna, allmänna
motiveringen och
detaljmotiveringen till
valfrihetspropositionen
skrivs
10.7–20.9.2017

Kompletteringen av
konsekvensbedömningen bereds
10.7–20.9.2017
Innefattar begäran om
utlåtande av SHM:s
expertgrupp för socialoch hälsovårdsreformen

SEPTEMBER

OKTOBER

Propositionen översätts
till svenska,
propositionsutkastet
finslipas innehållsmässigt
för remissbehandlingen,
begäran om utlåtande och
remissbehandlingen
bereds
20.9–27.10.2017

NOVEMBER

DECEMBER

Valfrihetspropositionen
på remiss i sex veckor
30.10–15.12.2017

Remissbehandlingen av
valfrihetspropositionen avslutas
15.12.2017

De texter som översätts
offentliggörs
Riktlinjer för införandet av lösningar som gäller informationshanteringen i
anslutning till valfriheten och dataintegrationen inom social- och
hälsovården 10/2017 (FM, SHM, FPA, Institutet för hälsa och välfärd)
10/2017 (integrationsplattformen skapas av utvecklingsbolaget SoteDigi)

JANUARI

Överenskommelse om
ändringarna i valfrihetspropositionen,
propositionen skickas till
laggranskning
Propositionen skickas till
rådet för bedömning av
lagstiftningen
15.1.2018

FEBRUARI

Den nya valfrihetspropositionen
finslipas
15.2.2018

BEREDNINGEN OCH GENOMFÖRANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS- OCH
LANDSKAPSREFORMEN
FORTSATT PROCESS,
IKRAFTTRÄDANDE 1.1.2020

Landskapen fattar beslut om
ordnandet av social- och
hälsovården och genomförandet
av valfriheten
2–4/2019

Landskapsval
28.10.2018

Lagpaketet antas
före utgången
av maj

Resultatet vinner
laga kraft 30.11.2018

Överlåtelse av avtal

2018
2

2019
3

4

5

Ny valfrihetsproposition
till riksdagen 03/2018
och återtagande av
RP 47/2017
(i slutet av februari
eller i början av mars)
Behandlingen i
riksdagen inleds

6

7

8

Lagarna stadfästs
och träder i kraft
6/2018
Den temporära
förvaltningen inleder
sin verksamhet

9

10

11

12

1

2020
2

3

Landskapsfullmäktige
och landskapen
organiserar sig
fr.o.m. 1/2019

4

5

6

7

8

9

Landskapen fattar beslut
om landskapsstrategin
och budgeten för 2020
Överlåtelse av avtal

10

11

12

1

Ansvaret för att ordna
social- och hälsovården
överförs, den nya
lagstiftningen träder i
kraft och valfriheten
utvidgas i olika faser
fr.o.m. 1.1.2020

2

