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ANVISNING OM ANVÄNDNINGEN AV FÖRBEREDNINGS- OCH IKT-BEREDNINGSUNDERSTÖDET SOM 
BEVILJATS FÖR GRUNDANDET AV LANDSKAP  
 

Riksdagens talmanskonferens konstaterade att riksdagen inte längre har några 
förutsättningar att behandla landskaps- och vårdreformen då statsminister Juha 
Sipiläs regering avgick den 8 mars 2019, och att reformen förfaller i sin helhet. 
Reformarbetet riktas därför mot avslutandet av de förberedande åtgärderna och 
IKT-beredningen, dokumentering av det utförda arbetet, rapportering om 
understöd som använts samt kontrollerad nedläggning av annan beredning som 
har ett direkt samband med reformen. 
 
Statsbidragsmyndigheten får enligt 37 § i statsunderstödslagen (688/2001) utfärda 
närmare  meddela närmare anvisningar om tekniska detaljer som gäller ansökan 
om statsunderstöd, sökandens skyldighet att lämna uppgifter, 
statsunderstödstagarens bokföringsskyldighet, utbetalningen av statsunderstöd 
samt användningen av statsunderstöd och övervakningen därav. 
 
Enligt 6 § i förvaltningslagen (434/2003) ska myndigheternas åtgärder skydda 
förväntningar som är berättigade enligt rättsordningen. Privatpersoner ska enligt 
principen om skyddet för berättigade förväntningar kunna lita på att 
myndigheternas förvaltningsbeslut är bestående. Principen begränsar ändrandet 
av beslut på ett sätt som är till nackdel för privatpersoner.  
 
Finansministeriet utfärdar i egenskap av statsunderstödsmyndighet med stöd av 
den ovan nämnda bestämmelsen i statsunderstödslagen, och med beaktande av 
skyldigheten att förverkliga förvaltningens rättsprincip i enlighet med skyddet för 
berättigade förväntningar i förvaltningslagen, denna anvisning om användningen 
av statsunderstödet som beviljats för förberedande åtgärder och IKT-beredning i 
landskapen.  

 
Ekonomi- och verksamhetsanvisning  
 

Statsunderstöd får enligt 13 § i statsunderstödslagen användas endast för ändamål 
som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet. Understöden ska enligt 
finansministeriets statsunderstödsbeslut ha använts endast för förberedande 
åtgärder och IKT-beredning som har ett samband med grundandet av landskap. 
Finansiering som beviljats som understöd har inte fått användas för några andra 
ändamål. 
 
Understöd som finansministeriet beviljat för förberedande åtgärder och IKT-
beredning i landskapen kan användas under den tid det tar att avsluta de berörda 
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åtgärderna på ett ändamålsenligt sätt, dock senast den 31 december 2019. 
Godtagbara kostnader utgörs av avtal och utfästelser, som sägs upp eller hävs  utan 
dröjsmål efter att denna anvisning utfärdats, samt avtal och förbindelser som inte 
kan sägas upp eller hävas på rimliga villkor. 
 
Godtagbara kostnader som kan godkännas som föremål för statsunderstöd kan 
efter den 8 mars 2019 är till exempel:  
 

1. Skötseln av lagstadgade arbetsgivarförpliktelser 
2. Kostnader som föranleds av förbindelser tills de kan sägas upp eller hävas  
3. Rapportering av användningen av statsunderstöden 
4. Arkivering av handlingar i enlighet med arkivlagen (831/1994) 
5. Ett sammandrag, som ingår i ett ändamålsenlig avslutande, där redogör 

för beredningsarbetet som utförts under förberedningsskedet  
 
Statsunderstödet kan efter den 8 mars inte längre användas till exempel för 
följande ändamål: 
 

1. Personalutgifter som inte föranleds av avslutandet av de förberedande 
åtgärderna i landskapen och IKT-beredningen 

2. Kostnader för nya förbindelser som ingåtts efter den 8 mars 2019, med 
undantag av förbindelser som är absolut nödvändiga för avslutandet av 
de förberedande åtgärderna och IKT-beredningen. 

3. Beredning eller utveckling av kommunala, samkommunala eller andra 
tjänster, servicestrukturer eller uppgifter inom den offentliga sektorn 
eller IKT-beredning 

4. Annan IKT-utveckling inom den offentliga sektorn. 
 

Rapportering av användningen av statsunderstöden  
 
Rapporten ska i enlighet med 13 § i statsunderstödslagen visa att statsunderstödet 
använts för ändamål som överensstämmer med statsunderstödsbeslutet, dock 
med hänsyn till de tekniska preciseringarna i denna anvisning.  
 
Rapporten ska innehålla uppgifterna som omnämns i statsandelsbesluten.  
 
En med statsunderstödslagen förenlig rapport om användningen av understöd 
som beviljats för förberedande åtgärder och IKT-beredning ska tillställas 
finansministeriet utan dröjsmål efter att åtgärderna som överensstämmer med 
användningsändamålet avslutats på ett ändamålsenligt sätt, dock senast den 29 
februari 2020.  
 
Stöd som inte har använts eller betalats ut till för stort belopp eller delar av det 
måste återbetalas i enlighet med 20 § i statsunderstödslagen.  
 
 
 

Bakgrund  
 
Finansministeriet har beviljat landskapsförbunden understöd för förberedande 
åtgärder under åren 2017-2019 genom följande beslut 
(VM/256/02.02.06.09/2017): 
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i. 17.2.2017 

ii. 27.3.2017  
iii. 5.7.2017 
iv. 25.10.2017 
v. 16.2.2018 

vi. 27.6.2018 
vii. 27.9.2018  

viii. 11.1.2019 
 
Finansministeriet har dessutom beviljat landskapsförbunden understöd för IKT-
beredning i anslutning till landskapsreformen under åren 2017-2019 genom 
följande beslut (VM/256/02.02.06.09/2017): 
 

i. 29.5.2017 
ii. 23.11.2017 
iii. 1.6.2018  
iv. 25.9.2018 
v. 8.1.2019  

 
Understöd har beviljats på ansökan för förberedande åtgärder och IKT-
beredningskostnader som godkänts och definierats i förväg. Villkoret var att 
landskapsförbunden förbinder sig att slutföra åtgärderna på det sätt som de angav 
i sin ansökan.  
 

Ytterligare information 
 
Ytterligare information om denna anvisning ges av: 
 
Understödet för förberedande åtgärder 
Ville-Veikko Ahonen, finansråd, e-post: ville-veikko.ahonenATvm.fi 
Noora Heinonen, konsultativ tjänsteman, e-post: noora.heinonenATvm.fi 
 
Understödet för IKT-beredning 
Tomi Hytönen, budgetråd, e-post: tomi.hytonenATvm.fi 
Vesa Lipponen, konsultativ tjänsteman e-post: vesa.lipponenATvm.fi 
 

 

 

UNDERTECKNAD 

Päivi Nerg 

Understatssekreterare 

 

 

  UNDERTECKNAD 

Jani Pitkäniemi 

Avdelningschef 
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  Landskapsförbunden 
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För kännedom   
  
  Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
  Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

Justitieminister Antti Häkkänen 
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila 
Kommunikationsministeriet 
Justitieministeriet 
Undervisnings- och kulturministeriet 
Jord- och skogsbruksministeriet 
Inrikesministeriet 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Arbets- och näringsministeriet 
Finansministeriet, budgetavdelningen 
Finansministeriet, informations- och kommunikationstekniska avdelningen inom 
den offentliga förvaltningen 
Finansministeriet, utvecklings- och förvaltningsfunktionen 
Finansministeriet, kommun- och regionförvaltningsavdelningen 
Finansministeriet, avdelningen för utveckling av statsförvaltningen 
Miljöministeriet 

  Finlands Kommunförbund 
Landskaps- och vårdreformens förändringsledare 
 

  


