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Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag
till lag om ändring av lagen om planering av och statsandel
rör social- och hälsovården samt till vissa lagar som har samband med den

Till riksdagen har överlämnats regeringens
proposition nr 246/1998 rd med förs~ag till
lag om ändring av lagen om planenog av
och statsandel för social- och hälsovården

samt till vissa lagar som har samband med
den. Riksdagen, som i ärendet mottagit social- och hälsovårdsutskottets betänkande nr
33/1998 rd, har antagit följande lagar:

Lag
om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 5-7 §, 8 § l och 3 mom., 10 § l mom., 21, 22 och 26 § samt 31 §
2mom.,
av dessa lagrum 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1150/1996 samt 7 §, 8 § l och
3 mom., 10 § l mom. och 31 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1150/1996, som följer:
5§

6§

Mål- och verksamhetsprogram för socialoch hälsovården

Resursbeslut för social- och hälsovården

statsrådet skall för en fyraårsperiod i sänder godkänna ett mål- och verksamhetsprogram för social- och hälsovården (mål- och
verksamhetsprogrammet), som skall innehålla målen för ordnaodet av social- och hälsovården samt de åtgärder, rekommendationer
och anvisningar som behövs för att målen
skall nås. I mål- och verksamhetsprogrammet kan även ingå mål som delvis riktar sig
till annan än kommunal social- och hälsovård, om de är motiverade för genomförande
av en ändamålsenlig kommunal social- och
hälsovård. Mål- och verksamhetsprogrammet
kan av särskilda skäl ändras eller ett helt
nytt program kan ges.

statsrådet skall kalenderårsvis i samband
med avlåtande av propositionen om statsbudgeten besluta om social- och hälsovårdens resurser (resursbeslut). Resursbeslutet
skall innehålla
l) en uppskattning av det totala beloppet
av de driftskostnader som utgör grunden för
beräkningen av statsandelen för social- och
hälsovården, de kalkylerade kostnader per
invånare och arbetslös som används vid beräkningen av kommunens statsandel samt
kommunens självfinansieringsandel per invånare,
2) en förteckning för fyraårsperioden över
anläggningsprojekt vars totalkostnader är
stora, de maximikostnader för dessa projekt
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som berättigar till statsandel och projektens
inledningsår samt maximibeloppet av kostnaderna för övriga anläggningsprojekt,
3) beloppet av miniroikostnaderna för ett
anläggningsprojekt samt gränsen för beloppet av anläggningsprojekt med stora totalkostnader och av övriga anläggningsprojekt
och en uppskattning av den statsandel som
betalas för anläggningsprojekt,
4) grunderna för fördelningen av resurserna, samt
5) sådana åtgärder som hänför sig till propositionen om statsbudgeten och som stöder
mål- och verksamhetsprogrammet
I samband med resursbeslutet kan meddelas uppgifter om socialservicen och hälsovårdsservicen eller om målen för social- och
hälsovården och uppnåendet av dem.
7 §

Beredning av mål- och
verksamhetsprogrammet samt resursbeslutet
för social- och hälsovården
Mål- och verksamhetsprogrammet samt
resursbeslutet bereds av vederbörande ministerium. Kommunernas centralorganisation
samt vid behov andra myndigheter och sammanslutningar skall höras i samband med
beredningen av mål- och verksamhetsprogrammet
8§

Den regionala fördelningen av resurser
V ederbörande ministerium fördelar mellan
länsstyrelserna maximibeloppet av kostnaderna för projekt som har godkänts i resursbeslutet.
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räkningen av kommunens statsandel samt
kommunens självfinansieringsandel per invånare godkänns i resursbeslutet
21 §

Anläggningsprojekt
Med anläggningsprojekt avses en funktionsmässig helhet som utgörs av byggande,
anskaffning eller ombyggnad av lokaler eller
anskaffning av annan egendom eller en motsvarande åtgärd, om de uppskattade kostnaderna för åtgärden uppgår minst till det belopp som fastställts i resursbeslutet Anskaffning av markområde anses inte vara ett anläggningsprojekt.
Som anläggningsprojekt kan även anses en
åtgärd enligt l mom. vars uppskattade kostnader är mindre än det belopp som fastställts
i resursbeslutet, om finansieringen av projektet på grund av invånarantalet i och den
ekonomiska ställningen för kommunen eller
medlemskommunerna i en samkommun
skulle komma att bli synnerligen betungande
för kommunen eller samkommunen.

22 §

Godkännande av anläggningsprojekt
Anläggningsprojekt vars totalkostnader är
stora (stora projekt), de maximikostnader
som ligger till grund för statsandel för projekten och projektens inledningsår godkänns
i resursbeslutet
För övriga anläggningsprojekt (små projekt) godkänns i resursbeslutet maximibeloppet av kostnaderna för dylika projekt.
26 §

Vid fördelningen av maximibeloppet av
kostnaderna för projekt skall vederbörande
ministerium samt länsstyrelserna iaktta de
grunder som har godkänts i resursbeslutet
10 §

Godkännande och justering av statsandelar
En uppskattning av det totala beloppet av
de driftskostnader som utgör grunden för
beräkningen av statsandelen för social- och
hälsovården, de kalkylerade kostnader per
invånare och arbetslös som används vid be-

statsandel för anläggningsprojekt
För anläggningsprojekt betalas statsandel
högst för de kostnader som länsstyrelsen har
fastställt. Om de faktiska kostnaderna för ett
stort projekt är mindre än de kostnader som
godkänts i resursbeslutet och som länsstyrelsen fastställt eller om de sammanlagda kostnaderna för små projekt är mindre än enligt
det maximibelopp för kostnaderna som länsstyrelsen har fastställt, betalas statsandel för
de faktiska kostnaderna. statsandel betalas
dock inte för anläggningsprojekt som är
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mindre än det belopp som har godkänts i
resursbeslutet, om det inte är fråga om ett
anläggningsprojekt som avses i 21 § 2 mom.
31 §
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jekt. Förhandsbeslutet är bindande för länsstyrelsen då den fastställer de projekt som
skall inledas följande år, om inte något annat följer av statsbudgeten eller resursbeslutet

Fastställande av resurser
Länsstyrelsen skall i samband med faststäliandet av anläggningsprojekt meddela
kommunen eller samkommunen ett förhandsbeslut om de stora projekt som kan
inledas året efter verksamhetsåret och om
maximibeloppet av kostnaderna för små pro-

Denna lag träder i kraft den l januari
1999.
Det mål- och verksamhetsprogram som
avses i 5 § godkänns första gången för
2000-2003.
Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Lag
om upphävande av 10 § 5 mom. lagen om specialiserad sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §
Genom denna lag upphävs i lagen den l
december 1989 om specialiserad sjukvård
(1062/1989) 10 § 5 mom., sådant det lyder i
lag 748/1992.

2§
Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Lag
om upphävande av 8 § 2 mom. lagen om smittsamma sjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §
Genom denna lag upphävs i lagen den 25
juli 1986 om smittsamma sjukdomar
(583/1986) 8 § 2 mom., sådant det lyder i
lag 756/1992.

2§
Denna lag träder i kraft den l januari
1999.
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Lag
om upphävande av 10 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

Genom denna lag upphävs i la$en den 3
april 1987 om service och stöd pa grund av
handikapp (38011987) 10 2 mom., sådant
det lyder i lag 743/1992.

2§
Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Lag
om ändring av 58 § hälsoskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (76311994) 58 § som följer:
hälsovården (733/1992), om inte något annat
bestäms genom lag.

58§
statsandel till kommuner

På verksamhet som en kommun ordnar
med stöd av denna lag tillämpas lagen om
planering av och statsandel för social- och

Denna lag träder
1999.

kraft den l januari

Lag
om upphävande av 61 § 2 mom. kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

Genom denna lag upphävs i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/1989) 61 §
2 mom., sådant det lyder i lag 757/1992.

2§
Denna lag träder i kraft den l januari
1999.
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Lag
om upphävande av 46 § 2 room. livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

2§

Genom denna lag upphävs i livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (36111995) 46 §
2mom.

Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Lag
om upphävande av 54 § 2 room. lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska
livsmedel

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

2§

Genom denna lag upphävs i lagen den 20
december 1996 om livsmedelshygien i fråga
om animaliska livsmedel (1195/1996) 54 §
2mom.

Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Lag
om upphävande av 15 § 2 room. veterinärvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

Genom denna lag upphävs i veterinärvårdslagen av den 17 augusti 1990
(685/1990) 15 § 2 mom., sådant det lyder i
lag 76111992.

2§
Denna lag träder i kraft den l januari
1999.
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Lag
om upphävande av 21 § 2 mom. produktsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

2§

Genom denna lag upphävs i produktsäkerhetslagen av den 12 december 1986
(914/1986) 21 § 2 mom., sådant det lyder i
lag 762/1992.

Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Lag
om upphävande av 8 § 2 mom. lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
l §

2§

Genom denna lag upphävs i lagen den 24
januari 1986 om kommunernas miljövårdsförvaltning (6411986) 8 § 2 mom., sådant
det lyder i lag 763/1992.

Denna lag träder i kraft den l januari
1999.

Lag
om ändring av 2 § lagen om företagshälsovård

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (74311978) 2 § l mom. det
inledande stycket, sådant det lyder i lag 608/1991, som följer:
2§

Genomförande av företagshälsovården och
dess innehåll

Till företagshälsovården hör så som närmare bestäms genom statsrådets beslut, med
beaktande av förhållandena inom olika branscher och på olika arbetsplatser och behovet
av företagshälsovård till följd av dem samt

det mål- och verksamhetsprogram för socialoch hälsovården som avses i 5 § lagen om
planering av och statsandel för social- och
hälsovården och i övrigt inom ramen för
tillbudsstående resurser,

Denna lag träder
1999.

kraft den l januari
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Lag
om ändring av 4 § lagen om statsandelar till kommunerna

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 20 december 1996 om statsandelar till kommunerna (1147/1996) 4 §
l mom. som följer:
4 §

Förändring i statsandelsåliggandena och
kostnadsnivån

En förändring i omfattningen eller arten av
statsandelsåliggandena beaktas, om den följer av en lag eller förordning som gäller
statsandelsåliggandet i fråga, av sådana före-

Helsingfors den 11 december 1998

skrifter från en statlig myndighet som grundar sig på lag eller förordning eller av ett
resursbeslut för social- och hälsovården eller
statsbudgeten.

Denna lag träder
1999.

kraft den l januari

