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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om försök med samarbete inom 
regioner 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I propositionen föreslås att tillämpnings-
området för lagen om försök med samarbete 
inom regioner (560/2002) utvidgas och för-
söket omfattas av sju nya regioner, som är 
Kaustbyregionen, Kemi-Torneåregionen, 
Kuopioregionen, Kuuma-regionen, S:t Mi-
chels region, Nyslottsregionen och Ylivies-
karegionen. 

Det föreslås att i lagen om försök med 
samarbete inom regioner tas i användning 
nya incitament för samarbete. Dessa är förfa-
rande med utlåtande om projekt för utveck-
ling av landsbygden, förfarande med utlåtan-
de om beslut om förkörsrätten på landsvägs-

färjor, möjlighet att sköta företagshälsovår-
den inom ramen för regionalt samarbete åt-
skild från annan primärvård samt att ge de 
regionala organen möjlighet att vara motta-
gare av statsunderstöd för social- och hälso-
vårdens utvecklingsprojekt.  

Lagens bestämmelser om de offentligrätts-
liga bestämmelser som följs i de gemensam-
ma organen föreslås bli ändrade i överens-
stämmelse med den nuvarande lagstiftning-
en. 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 

————— 
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MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Lagen om försök med samarbete inom re-
gioner (560/2002) trädde i kraft den 1 augusti 
2002. Den ursprungliga lagen var avsedd att 
gälla till slutet av 2005. Lagens giltighetstid 
förlängdes emellertid till slutet av 2012. För-
söksregioner har under denna tid varit Tavas-
tehusregionen, Lahtis stadsregion, Loimaare-
gionen, Nivala-Haapajärviregionen, Uleå-
borgsregionen, Pieksämäkiregionen, Norra 
Lapplands region och Åbolandsregionen. 

Försöksregionernas projekt kom igång i sin 
helhet i början av 2003, då också de sista för-
söksregionavtalen fastställdes i statsrådet. 
Inom alla regioner har samarbetet framskri-
dit, men på grund av att regionerna och deras 
projekt är olika har de framskridit på mycket 
olika sätt i de olika regionerna. Allmänt taget 
har det varit svårare och långsammare än 
väntat att komma igång med samarbete för 
organiserande av tjänster. 

Av försöksregionerna har det inom Piek-
sämäkiregionen genomförts en stor kommun-
sammanslagning och som en följd därav har 
antalet kommuner minskat inom regionen. 
Också i Loimaaregionen sker det en sam-
manslagning mellan Loimaa kommun och 
stad och en sammanslagning mellan Pöytyä 
och Karinainen 1.1.2005. Regionsamarbets-
försöket har haft en gynnsam inverkan på 
kommunsammanslagningen i Pieksämäkire-
gionen. 

Som incitament för samarbetet i lagen om 
försök med samarbete inom regioner och 
som därtill gynnande möjligheter till avvikel-
se som främjar det är olika, från det vanliga, 
avvikande möjligheter att organisera samar-
betet, möjlighet till regional fördelning av 
samfundsskatten, avvikelse från att fastställa 
en gemensam generalplan, möjlighet att delta 
med bindande utlåtanden i arbetskrafts- och 
näringscentralens beslutsfattande, i vissa av 
tillståndsförvaltningens beslut och landskaps-
förbundets vissa finansieringsbeslut, den 
bindande karaktären för en plan för kollektiv-
trafikens servicestandard, gemensamma och 
bindande utlåtanden om prioritetsordningen 
för vissa statsandelsprojekt samt ett allmänt 
förfarande med utlåtande till statliga myn-

digheter i frågor som gäller regionen.  Inci-
tamenten har relativt väl tagits i användning 
inom försöksregionerna.  Vissa fall av förfa-
randen med utlåtande och regional fördelning 
av samfundsskatten har inte använts. 

För det planerade försöket med regionfull-
mäktige i Nivala-Haapajärvi stiftades lagen 
om försök med regionfullmäktige (62/2004), 
som trädde i kraft den 9 februari 2004. Lagen 
ger alla försöksregioner möjlighet att komma 
överens om att under de i lagen bestämda 
förutsättningarna ta i användning regionfull-
mäktige som väljs genom allmänna val. Trots 
projektet inom Nivala-Haapajärviregionen 
tillkom inga försök med regionfullmäktige 
inom en enda försöksregion 2004. 

Regionsamarbetet anses vara ett sätt att 
möta de problem som befolkningsförändring 
och stramare ekonomi ger upphov till liksom 
också det offentliga servicesystemets struktu-
rella problem. För att regionsamarbetet skall 
fungera i detta avseende behöver det fortlö-
pande utvidgas och fördjupas i innevarande 
skede. Därför har utvidgning av försöket med 
regionsamarbete satts som mål i programmet 
för Statsminister Matti Vanhanens regering 
och i statsrådets beslut om rikstäckande mål 
för regionutveckling. Som den primära mål-
gruppen för utvidgningen valdes regionerna i 
regioncentraprogrammet och samtidigt upp-
ställdes målet att skapa nya incitament för 
regionsamarbetet. 

De nuvarande åtta försöksregionerna val-
des ut på basis av flera olika kriterier. Bland 
annat var regionernas olikhet och olika sam-
arbetssituationer samt geografiska läge grun-
der för urvalet. Försöket inleddes i en synner-
ligen snäv form i förhållande till regionsam-
arbetets mål. Som en följd därav finns det 
utanför försöket med regionsamarbete och de 
möjligheter det erbjuder för effektiverat sam-
arbete regioner som har möjligheter, lust och 
förmåga att genomföra samarbetsprojekt. 
Bland dessa finns det också regioner, vilkas 
framgång har mera omfattande inverkan på 
sin omgivning. 

Kommunernas regionala samarbete är en 
väsentlig del av projektarbetet för regionerna 
i regioncentraprogrammet. Området för detta 
samarbete är oftast regionutveckling, intres-
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sebevakning och närings- och kompetenspo-
litik. Utöver dessa har det inom regionerna i 
regioncentraprogrammet ofta uppstått samar-
bete också inom organisation och produktion 
av tjänster. Regionerna i regioncentrapro-
grammet är ofta loket inom sin region och 
betydelsen av deras samarbetsprojekt sträck-
er sig ofta utöver den egna regionen. 

Incitamenten för samarbetet enligt lagen 
för försök med samarbete inom regioner är 
dels bristfälliga och dels har det konkret 
framväxande samarbetet lyft fram element i 
lagstiftningen som försvårar samarbetet. På 
regionernas utveckling och framgång samt 
samarbetslust inverkar mycket olika saker på 
grund av att regionerna är olika. Gemensamt 
för alla är behovet att utveckla ett framgångs-
rikt näringsliv inom sitt område och att få en 
så bra sysselsättning som möjligt. I förfaran-
dena med utlåtande finns incitament som 
stöder dessa, men försöket har inte givit 
verktyg som gäller jordbruksnäringarna till 
regionerna. 

Social- och hälsovården är en av de vikti-
gaste frågorna i kommunernas servicesystem. 
Incitamenten i lagen om försök med samar-
bete inom regioner är rätt allmänna. Under 
konkret samarbete har man emellertid kon-
staterat att det finns lagstiftning från vilken 
man genom att avvika kan främja det regio-
nala samarbetet.   

I undervisnings- och kulturväsendet finns 
problem i finansieringssystemet som inte 
sporrar till ekonomiskt samarbete. Avlägs-
nandet av dessa problem anknyter till förny-
andet av statsandelssystemet. 
 
2.  De föreslagna ändringarna 

Enligt förslaget ändras 2 § i lagen om för-
sök med samarbete inom regioner så att till-
lämpningsområdet utvidgas med Kaustbyre-
gionen (Halsua, Kaustby, Lestijärvi, Perho, 
Toholampi, Ullava och Veteli), Kemi-
Torneåregionen (Kemi, Torneå, Keminmaa, 
Tervola och Simo), Kuopioregionen (Kuo-
pio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi och 
Vehmersalmi), Kuuma-regionen (Järvenpää, 
Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs och 
Tusby), S:t Michels region (Kangasniemi, 
Haukivuori, Hirvensalmi, S:t Michels, Per-
tunmaa, Mäntyharju, Ristiina och Puumala), 

Nyslottsregionen (Nyslott, Enonkoski, Pun-
kaharju, Kerimäki, Sulkava och Savonranta) 
och Ylivieskaregionen (Alavieska, Kalajoki, 
Merijärvi, Oulainen, Sievi och Ylivieska) 
Utvidgningen fördubblar nästan antalet för-
söksregioner och ökar antalet invånare som 
bor i försöksregionens kommuner med över 
500 000 invånare, som nu är ca 580 000 in-
vånare. Antalet kommuner som kommer med 
i försöket ökar med fyrtiotre.  

Av de föreslagna nya försöksregionerna är 
Kemi-Torneåregionen, Kuopioregionen, S:t 
Michels region, Nyslottsregionen och Ylivi-
eskaregionen regioner eller delar därav i re-
gioncentraprogrammet. Regioner utanför re-
gioncentraprogrammet är Kaustbyregionen 
och Kuuma-regionen. Ren landsbygd är 
Kaustbyregionen, de övriga regionerna har 
åtminstone en centralstad och annan stadsbe-
byggelse. 

Kaustbyregionen kan dra nytta av försöket 
för både servicesamarbetet och regionutveck-
lingen. De existerande projekten, när de 
genomförs, leder till mycket gemensamt or-
ganiserande av tjänster inom regionen och 
medverkan i regionprojektet underlättar san-
nolikt utvecklingsarbetet. Målen med projek-
tet är fördjupande av kommunernas samver-
kan, regional utveckling av näringsverksam-
heten, effektivering av regionens intressebe-
vakning och överföring av behörigheten till 
det regionala organet. 

Det servicesamarbete som Kemi-
Torneåregionen eftersträvar är betydelsefullt 
ut ekonomisk synvinkel och för kommunin-
vånarna. Den nytta försöksregionstatusen 
medför kommer främst från möjligheter att 
organisera beslutsfattandet. Konkreta mål är 
skapandet av regionala tjänster för social- 
och hälsovården. Dessa kunde vara rådgiv-
ning i familje- och uppfostringsfrågor, miss-
brukarvård, vård av barn utom hemmet och 
stödfamiljsverksamhet, specialdagvård, tjäns-
ter för  handikappade och utvecklingsstörda, 
krisjour, socialjour, socialombudsman, läkar-
jour, företagshälsovård, sjukvårdens stöd-
tjänster, patientombudsman och vissa klinis-
ka tjänster. Inom näringspolitiken är avsikten 
att skapa en nätverksbaserad närings- och tu-
ristenhet. Avsikten är att börja sammanställa 
den gemensamma generalplanen åren 2006–
2007. 
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I Kuopioregionen pågår, vad servicesamar-
betet beträffar, projekt inom stödtjänster för 
förvaltningen, biblioteksväsendet, beredning-
en av landskapsplanen, den regionala vatten-
försörjningsplanen och ordnandet av special-
tjänster inom missbrukarvården. Som samar-
betsområde har dessutom definierats samar-
betet inom planeringen av trafiksystemet, ut-
veckling av samarbetet inom servicesekto-
rerna samt utveckling av elektroniska tjäns-
ter. 

Kuuma-regionens möjligheter att dra nytta 
av projektet grundar sig dels på möjligheten 
att organisera sig som en del av Helsingfors-
regionen och dels på att med stöd av projek-
tet föra vidare det alldeles färska servicesam-
arbetet. Social- och hälsovårdens gemen-
samma tjänster klarläggs och avsikten är att 
administrera dem gemensamt. Det finns pro-
jekt inom bilddiagnostik samt mental- och 
missbrukarvård. Framtagningen av regionala 
tjänster för åldringsvård börjar vid ingången 
av 2005. I projektet uppställs kommunernas 
gemensamma utvecklingsbild för markan-
vändningen och intensifieras samarbetet 
kring trafiksystemet. Samarbetsprojekt finns 
dessutom inom bildningsväsendet, turismen, 
intressebevakningen, tekniska väsendet och 
stödtjänsterna. 

Samarbetsprojekten i S:t Michels och 
Nyslotts regioner täcker serviceproduktionen 
i stort. Regionerna kan dra nytta av närings-
politiska incitament och statusen som för-
söksregion underlättar utvecklingen av deras 
servicesamarbete. Inom S:t Michels region 
utvecklas samarbetet kring serviceproduktio-
nen inkluderande alla servicebranscher och 
stödtjänster. Den regionala verksamhetsmo-
dellen stärks i näringspolitiken samt i fråga 
om undervisnings-, social- och hälsotjänster, 
liksom tekniska tjänster. I planen för 
Nyslottsregionen ingår organisering av en 
regional upphandlingsfunktion, konkurrens-
utsättning av bredbandsnätet och utredning 
om regionens samarbete kring servicepro-
duktionen samt organisering av samarbetet. 

Samarbetsobjekten i Ylivieskaregionens 
projekt är skapandet av en regional närings-
tjänst, ökande av samarbetet kring lantbruks-
förvaltningen samt uppställning av en regio-
nal strategi för det regionala social- och häl-
sovårdsväsendet i syfte att reda ut och ut-

veckla den regionala social- och primärvår-
dens tjänstestruktur, bildnings- och kulturvä-
sendets projekt samt tekniska väsendets pro-
jekt, varav de viktigaste är planeringen av 
vattenförsörjningen och markanvändningen. 
Samarbetsprojektet för stödtjänster är bl.a. 
produktion av interna och externa elektronis-
ka tjänster. 

I 4 § 5 mom. i lagen om försök med sam-
arbete inom regioner bestäms vilka offentlig-
rättsliga bestämmelser som tillämpas i kom-
munernas gemensamma organ. Efter det la-
gen stiftades har förvaltningslagen 
(434/2003), språklagen 423/2003) och sa-
miska språklagen (1086/2003) stiftats. Dessa 
har upphävt de motsvarande tidigare lagarna. 
Enligt förslaget skall momentet ändras att 
motsvara den nuvarande lagstiftningen. 

Enligt förslaget ändras 8 § i lagen om för-
sök med samarbete inom regioner så att för-
söksregionerna får möjlighet att ta i använd-
ning bindande utlåtanden som gäller projekt 
för utveckling av landsbygden. Ändringen 
förutsätter att 1 mom. och 2 mom. ändras. 
Till de verktyg som utvecklar försöksregio-
nerna tillför ändringen också ett verktyg som 
utvecklar landsbygden, vilket nu saknas. En 
del av försöksregionerna är ren landsbygd 
och också i de övriga regionerna finns det en 
betydande andel landsbygd.  

De verktyg som används för att  utveckla 
landsbygden kan indelas i två grupper:  ut-
vecklingsprojekt eller stöd till enskilda före-
tag. I utvecklingsprojekten sammanförs ut-
vecklingsåtgärder som gäller flera företagare 
eller landbygdsinvånare till ett projekt. Syftet 
kan vara utveckling av byar, samarbetet mel-
lan gårdar, nya näringar eller utbildning och 
skogsvård samt annan skogshushållning. En-
ligt förslaget kan försöksregionen delta i be-
handlingen av projekten för utveckling av 
landsbygden vid arbetskrafts- och närings-
centralen och ge ett för sin del bindande utlå-
tande. En enskild ansökan om stöd kan inte 
bli föremål för utlåtande eller behandling. 

Det förfarande med utlåtande och delta-
gande som gäller landsbygdens utvecklings-
projekt kan träda i kraft bara när statsrådet 
fastställt de avtal som gäller försöksregionen. 
Om förutsättningarna för fastställande av av-
talet bestäms i 17 § i lagen om försök med 
samarbete inom regioner. 



 RP 198/2004 rd  
  
    

 

5

Den föreslagna nya 1 a punkten i 9 § i la-
gen om försök  med samarbete inom regioner 
ger försöksregionerna möjlighet att ge ett 
bindande utlåtande till länsstyrelsen när den 
fattar beslut om i vilken ordning fordon får 
komma ombord på färja. Förfarandet har be-
tydelse främst för Åbolandsregionen som har 
skärgård. Utlåtandeförfarandet kan träda i 
kraft först när statsrådet fastställt det avtal 
som gäller försöksregionen i fråga. Om för-
utsättningarna för fastställande av avtalet be-
stäms i 17 § i lagen om försök med samarbe-
te inom regioner. 

I 14 a § 1 mom. föreslås att försöksregio-
nen kunde sköta företagshälsovården regio-
nalt åtskild från den övriga primärvården. 
Enligt 5 § i folkhälsolagen (66/1972) kan 
kommunen inte ge samkommunen bara en 
del av folkhälsoarbetet att sköta. I samarbete 
med en annan kommun är det möjligt. Denna 
organisationsbegränsning har i försöksregio-
nen visat sig försvåra samarbetet, eftersom 
modellen med en centralkommun inte blivit 
populär i detta sammanhang när tjänster ord-
nas. Alla försöksregioners gemensamma be-
slutsfattande grundar sig på gemensamma 
organ i enlighet med kommunlagen eller la-
gen om försök med samarbete inom regioner. 

I försöksregionerna har övergången direkt 
till helt gemensam primärvård visat sig vara 
ett alltför stort steg. Företagshälsovården har 
stigit fram som ett lämpligt objekt att inleda 
med inom en del regioner, så att i Tavaste-
husregionen pågår konkret planering. Inom 
ramen för den nuvarande lagstiftningen är 
den enda möjligheten att organisera företags-
hälsovården gemensamt ett avtal mellan 
kommunerna, där de övriga ger uppgiften till 
en kommun att sköta. Inom försöksregioner-
na går inte denna modell att genomföra, utan 
verksamheten borde gå att organisera så att 
den är genuint gemensam. 

Enligt lagförslaget behövs inte fastställande 
av statsrådet för att ett avtal genom vilket 
kommunerna avtalar om att sköta företags-
hälsovården regionalt skall träda i kraft. Fast-
ställande är inte nödvändigt, eftersom åtgär-
den inte ålägger aktörer utanför regionen 
några skyldigheter och det inte är ett incita-
ment för vilket inledandet av samarbetet 
kring uppgiften behöver övervakas som mot-
prestation. 

I 14 a § 2 mom. bestäms enligt lagförslaget 
att det i 16 § i lagen om försök med samarbe-
te inom regioner avsedda gemensamma or-
ganet för försöksregionens kommuner kan 
fungera som mottagare av statsunderstöd för 
social- och hälsovårdens utvecklingsprojekt. 
Försöksregionernas gemensamma organ är 
alltid juridiska personer. Organen har i de 
flesta fall uppgifter i fråga om utvecklingen 
av gemensamma social- och hälsovårdstjäns-
ter. I försöksregionerna måste finansieringen 
till projekten gå via kommunerna, även om 
projektet sköts helt och hållet av ett regionalt 
organ. 

För närvarande kan understödsmottagaren 
vara en kommun eller en samkommun. 
 
3.  Proposit ionens konsekvenser 

Förslaget utvidgar försöket med region-
samarbete avsevärt, eftersom antalet försöks-
regioner nästan fördubblas och försöksområ-
dets invånarantal ökar i samma proportion. 
På organisationen av projektet inverkar ut-
vidgningen så att samarbetet mellan region-
centraprogrammet och regionstödsprojektet 
bör intensifieras på central nivå. Mandatet 
för regionstödprojektets styrgrupp löper ut 
sommaren 2005, då en ny organisation ändå 
hade blivit aktuell. 

Projektets nuvarande utvärderingsunder-
sökning slutförs i slutet av 2005. Det är nöd-
vändigt att fortsätta utvärderingen redan av 
den orsaken att giltighetstiden för lagen om 
försök med samarbete inom regioner har för-
längts till slutet av 2012. Under den fortsatta 
uppföljningen bör också utvidgningen av 
projektet beaktas. 

Valet av de nya försöksregionerna inverkar 
i sig varken på statsfinanserna eller den 
kommunala ekonomin i försöksregionerna. 
Utvecklingsprojekt gällande samarbete är i 
varje fall i gång och oavsett försöksregioner-
nas status stöder staten samarbetsprojekt med 
åtgärder inom de olika förvaltningsområde-
na. Att ta med nya försöksregioner innebär i 
varje fall att stödets inriktning ändras. Det 
allmänna stöd som försöksregionerna fått av 
inrikesministeriet har varit ca 50 000 euro 
per region och år. 

Inrikesministeriet stöder försöksregionerna 
med sammanlagt 560 000 euro 2004. År 
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2005 sammanförs stödet till regioncentrapro-
grammets regioner (9 st.) till finansieringen 
av regioncentraprogrammet och de övriga 
försöksregionernas finansiella stöd (6 st.) 
ordnas som stöd till regionförsöket. Utvidg-
ningen av försöket genomförs inom de avta-
lade statsfinansiella ramarna.  

Utvidgningen av projektet ger mycket san-
nolikt upphov till regionala kommungemen-
samma beslutsstrukturer, tjänster och gemen-
sam utveckling inom de nya försöksregio-
nerna. I näringspolitiken och regionutveck-
lingen ökar utvidgningen försöksregionernas 
behörighet, verksamhetsförmåga och bety-
delse. 

Att ta med projekt för utveckling av lands-
bygden i försöksregionernas utlåtandeförfa-
rande får sannolikt försöksregioner med 
övervägande landsbygd att ta i bruk incita-
mentet. Det intensifierar kommunernas sam-
arbete för utvecklingen av landsbygden och 
förbättrar också de egna möjligheterna för 
försöksregionerna med övervägande lands-
bygd att inverka på sin utveckling. Som ett 
flexibelt förfarande har ändringen inga verk-
ningar på organisationen, eftersom samar-
betsförfarandet redan fungerar i arbetskrafts- 
och näringscentralerna. 

Utlåtandeförfarande kommer sannolikt att 
tillämpas på förkörsrätten ombord på färjor 
enbart i Åbolandsregionen. Förfarandet främ-
jar samarbetet mellan kommuner i fråga om 
trafikuppgifter. Förfarandet medför en viss 
ökning av det administrativa arbetet i form 
av att begära och ge utlåtanden. 

Möjligheten att sköta företagshälsovården 
regionalt åtskild från den övriga primärvår-
den medför att en eller flera aktörer etablerar 
sig. Försöken ger möjlighet att ordna en allt 
effektivare företagshälsovård. Kvaliteten för-
bättras sannolikt i och med att personalen blir 
specialiserad och kostnaderna sjunker också 
genom att enhetsstorleken växer. En olägen-
het kan vara att primärvården försämras till 
någon del i någon kommun. Som ett uppföljt 
försök kan förfarandet inte ens som värst 
leda till stor eller bestående olägenhet. 

Att göra försöksregionernas organ behöriga 
att ta emot statsunderstöd för utveckling av 
social- och hälsovården underlättar organisa-

tionen av försöksregionernas projekt och 
minskar byråkratin inom ekonomiförvalt-
ningen. Ändringen minskar behovet av ad-
ministrativt beslutsfattande inom försöksre-
gionerna. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Regeringspropositionen har beretts som 
tjänsteuppdrag vid inrikesministeriet. Propo-
sitionen bygger på erfarenheter från region-
stödprojektet och regioncentraprogrammet. 
Beredningen av nya samarbetsincitament 
grundar sig på försöksregionernas förslag 
och behov. 

Om propositionen har utlåtande givits av 
undervisningsministeriet, jord- och skogs-
bruksministeriet, kommunikationsministeriet, 
social- och hälsovårdsministeriet, arbetsmini-
steriet, miljöministeriet, Östra Savolax sam-
kommun, Kaustby ekonomiska region, Loi-
maaregionen, S:t Michels stad, Nivala-
Haapajärviregionen, regionstyrelsen i Uleå-
borgsregionen, samkommunen Pohjois-Lapin 
alueyhteistyön kuntayhtymä och Seutukeskus 
Oy Häme. I utlåtandena har man fäst upp-
märksamhet vid finansieringen av projektet i 
och med att försöksregionerna ökar i antal 
och vissa förslag av försöksregionerna som 
det inte varit möjligt att genomföra i proposi-
tionen. Jord- och skogsbruksministeriet an-
såg att behandlingen av ärenden kan fördrö-
jas i och med att förfarandet med regionernas 
bindande utlåtande utsträcks att omfatta 
landsbygdens utvecklingsprojekt och före-
slog att hänvisningarna till det sista momen-
tet i 4 § i lagen om försök med samarbete 
inom regioner samtidigt kan ändras i enlighet 
med de ändrade bestämmelserna. 

I förslaget infördes de ändringar som före-
slogs i utlåtandena. 
 
 
5.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslaget 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 2 §, 

4 § 5 mom. och 8 § 1 och 2 mom. samt 
fogas till 9 § en ny punkt 1 a och till lagen en ny 14 a § som följer: 

 
2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas inom följande regioner 
(försöksregioner):  

1) Tavastehusregionen, till vilken hör 
kommunerna Hattula, Hauho, Janakkala, 
Kalvola, Lammi, Renko, Tavastehus och Tu-
ulos, 

2) Kaustbyregionen, till vilken hör kom-
munerna Halsua, Kaustby, Lestijärvi, Perho, 
Toholampi, Ullava och Vetil, 

3) Kemi-Torneåregionen, till vilken hör 
kommunerna Kemi, Keminmaa, Simo, Ter-
vola och Torneå 

4) Kuopioregionen, till vilken hör kommu-
nerna Karttula, Kuopio, Maaninka, Siilinjärvi 
och Vehmersalmi, 

5) Kuuma-regionen, till vilken hör kom-
munerna Järvenpää, Kervo, Mäntsälä, Nur-
mijärvi, Borgnäs och Tusby, 

6) Lahtis stadsregion, till vilken hör kom-
munerna Asikkala, Hollola, Lahtis, Nastola 
och Orimattila, 

7) Loimaaregionen, till vilken hör kom-
munerna Alastaro, Aura, Karinainen, Koski 
Tl, Loimaa, Loimaa kommun, Marttila, Mel-
lilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki och Yläne, 

8) S:t Michels region, till vilken hör kom-
munerna Haukivuori, Hirvensalmi, Kangas-
niemi, S:t Michels, Mäntyharju, Pertunmaa, 
Puumala och Ristiina, 

9) Nivala-Haapajärviregionen, till vilken 
hör kommunerna Haapajärvi, Kärsämäki, 
Nivala, Pyhäjärvi och Reisjärvi, 

10) Uleåborgsregionen, till vilken hör 
kommunerna Haukipudas, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Ou-
lunsalo, Tyrnävä och Uleåborg, 

11) Pieksämäkiregionen, till vilken hör 
kommunerna Pieksämäki och Pieksänmaa, 

12) Norra Lapplands region, till vilken hör 
kommunerna Enare, Sodankylä och Utsjoki, 

13) Nyslottsregionen, till vilken hör kom-
munerna Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, 
Nyslott, Savonranta och Sulkava, 

14) Åbolandsregionen, till vilken hör 
kommunerna Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, 
Kimito, Korpo, Nagu, Pargas och Västan-
fjärd, samt 

15) Ylivieskaregionen, till vilken hör 
kommunerna Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, 
Oulainen, Sievi och Ylivieska.  
 

4 § 

Överföring av uppgifter och beslutanderätt 
till ett regionalt organ 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det regionala organ som avses i 1 

mom. sköter överförda uppgifter eller utövar 
beslutanderätt skall det iaktta bestämmelser-
na i förvaltningslagen (434/2003) och språk-
lagen (423/2003). I Norra Lapplands region 
skall det regionala organet dessutom iaktta 
bestämmelserna i samiska språklagen 
(1086/2003). I fråga om offentligheten för 
det i 1 mom. avsedda regionala organets 
handlingar och verksamhet vid skötseln av 
överförda uppgifter och utövning av beslu-
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tanderätt gäller vad som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999). 
 

8 § 

Försöksregionens deltagande i arbetskrafts- 
och näringscentralens beslutsfattande 

Kommunerna inom försöksregionen kan 
komma överens om att utarbeta en närings-
politisk utvecklingsplan för försöksregionen. 
Utvecklingsplanen skall utarbetas på ett så-
dant sätt att den beaktar landskapets samar-
betsdokument och det regionala utvecklings-
programmet samt prioritetsområdena i dem. 
Försöksregionen kan efter att ha utarbetat en 
näringspolitisk utvecklingsplan ge arbets-
krafts- och näringscentralen ett utlåtande om 
de i 2 mom. avsedda finansieringsansökning-
ar som inkommit från regionen och om ut-
vecklingsprojekt för regionen. 

Det i 1 mom. föreskrivna förfarandet med 
utlåtande tillämpas 

1) vid behandlingen av företagsstöd som 
avses i lagen om stödjande av företagsverk-
samhet (1068/2000) eller när utlåtanden om 
dessa tillges handels- och industriministeriet 
i fråga om sådana företagsstöd som ministe-
riet beslutar om, 

2) vid behandlingen av investeringsunder-
stöd enligt sysselsättningsförordningen 
(1363/1997), och 

3) på projekt för utveckling av landsbygden 
som består av utvecklingsåtgärder omfattan-
de flera företagare eller invånare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

9 § 

Försöksregionens deltagande i vissa av till-
ståndsförvaltningens beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
1 a) länsstyrelsens beslut om i vilken ord-

ning fordon får komma ombord på färja en-
ligt 39 § i vägtrafiklagen (267/1981), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 a § 

Försöksregionernas avvikelser från vissa av 
social- och hälsovårdens bestämmelser 

Försöksregionen kan, utan hinder av 5 § i 
folkhälsolagen (66/1972), komma överens 
om att den regionalt sköter företagshälsovår-
den åtskild från den övriga primärvården. 

Det för kommunerna gemensamma organ 
som avses i 16 § kan vara sådan mottagare av 
statsunderstöd som avses i 19 b § i lagen om 
planering av och statsandel för social- och 
hälsovården (733/1992). 

——— 
 

Denna lag träder i kraft den           200 . 
————— 

Helsingfors den 15 oktober 2004 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Region- och kommunminister Hannes Manninen 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om ändring av lagen om försök med samarbete inom regioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 28 juni 2002 om försök med samarbete inom regioner (560/2002) 2 §, 

4 § 5 mom. och 8 § 1 och 2 mom. samt 
fogas till 9 § en ny punkt 1 a och till lagen en ny 14 a § som följer: 

 
Gällande lydelse 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas inom följande regio-
ner (försöksregioner):  

1) Tavastehusregionen, till vilken hör 
kommunerna Hattula, Hauho, Janakkala, 
Kalvola, Lammi, Renko, Tavastehus och 
Tuulos,  

2) Lahtis stadsregion, till vilken hör kom-
munerna Asikkala, Hollola, Lahtis, Nastola 
och Orimattila,  

3) Loimaaregionen, till vilken hör kom-
munerna Alastaro, Aura, Karinainen, Koski 
Tl, Loimaa, Loimaa kommun, Marttila, 
Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki och 
Yläne,  

4) Nivala-Haapajärviregionen, till vilken 
hör kommunerna Haapajärvi, Kärsämäki, 
Nivala, Pyhäjärvi och Reisjärvi,  

5) Uleåborgsregionen, till vilken hör 
kommunerna Haukipudas, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Ou-
lunsalo, Tyrnävä och Uleåborg,  

6) Pieksämäkiregionen, till vilken hör 
kommunerna Haukivuori, Jäppilä, Kangas-
niemi, Pieksämäki, Pieksämäki landskom-
mun och Virtasalmi,  

Föreslagen lydelse 
 

2 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas inom följande regio-
ner (försöksregioner):  

1) Tavastehusregionen, till vilken hör 
kommunerna Hattula, Hauho, Janakkala, 
Kalvola, Lammi, Renko, Tavastehus och 
Tuulos, 

2) Kaustbyregionen, till vilken hör kom-
munerna Halsua, Kaustby, Lestijärvi, Per-
ho, Toholampi, Ullava och Vetil, 

3) Kemi-Torneåregionen, till vilken hör 
kommunerna Kemi, Keminmaa, Simo, Ter-
vola och Torneå 

 
 
4) Kuopioregionen, till vilken hör kom-

munerna Karttula, Kuopio, Maaninka, Sii-
linjärvi och Vehmersalmi, 

5) Kuuma-regionen, till vilken hör kom-
munerna Järvenpää, Kervo, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Borgnäs och Tusby, 

 
6) Lahtis stadsregion, till vilken hör kom-

munerna Asikkala, Hollola, Lahtis, Nastola 
och Orimattila, 
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7) Norra Lapplands region, till vilken hör 
kommunerna Enare, Sodankylä och Utsjoki, 
samt  

 
 
8) Åbolandsregionen, till vilken hör kom-

munerna Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, Kimi-
to, Korpo, Nagu, Pargas och Västanfjärd. 

7) Loimaaregionen, till vilken hör kom-
munerna Alastaro, Aura, Karinainen, Koski 
Tl, Loimaa, Loimaa kommun, Marttila, 
Mellilä, Oripää, Pöytyä, Tarvasjoki och 
Yläne, 

8) S:t Michels region, till vilken hör 
kommunerna Haukivuori, Hirvensalmi, 
Kangasniemi, S:t Michels, Mäntyharju, 
Pertunmaa, Puumala och Ristiina, 

9) Nivala-Haapajärviregionen, till vilken 
hör kommunerna Haapajärvi, Kärsämäki, 
Nivala, Pyhäjärvi och Reisjärvi, 

10) Uleåborgsregionen, till vilken hör 
kommunerna Haukipudas, Karlö, Kempele, 
Kiiminki, Limingo, Lumijoki, Muhos, Ou-
lunsalo, Tyrnävä och Uleåborg, 

11) Pieksämäkiregionen, till vilken hör 
kommunerna Pieksämäki och Pieksänmaa, 

12) Norra Lapplands region, till vilken 
hör kommunerna Enare, Sodankylä och Ut-
sjoki, 

13) Nyslottsregionen, till vilken hör kom-
munerna Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju, 
Nyslott, Savonranta och Sulkava, 

14) Åbolandsregionen, till vilken hör 
kommunerna Dragsfjärd, Houtskär, Iniö, 
Kimito, Korpo, Nagu, Pargas och Västan-
fjärd, samt 
15) Ylivieskaregionen, till vilken hör kom-
munerna Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, 
Oulainen, Sievi och Ylivieska. 

 
4 § 

Överföring av uppgifter och beslutanderätt 
till ett regionalt organ 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det regionala organ som avses i 1 

mom. sköter överförda uppgifter eller ut-
övar beslutanderätt skall det iaktta bestäm-
melserna i lagen om förvaltningsförfarande 
(598/1982), lagen om delgivning i förvalt-
ningsärenden (232/1966), lagen om över-
sändande av handlingar (74/1954) och 
språklagen (148/1922). I Norra Lapplands 
region skall det regionala organet dessutom 
iaktta bestämmelserna i lagen om använd-
ning av samiska hos myndigheter 
(516/1991). I fråga om offentligheten för 
det i 1 mom. avsedda regionala organets 
handlingar och verksamhet vid skötseln av 

4 § 

Överföring av uppgifter och beslutanderätt 
till ett regionalt organ 

— — — — — — — — — — — — — —  
När det regionala organ som avses i 1 

mom. sköter överförda uppgifter eller ut-
övar beslutanderätt skall det iaktta bestäm-
melserna i förvaltningslagen (434/2003) 
och språklagen (423/2003). I Norra Lapp-
lands region skall det regionala organet 
dessutom iaktta bestämmelserna i samiska 
språklagen (1086/2003). I fråga om offent-
ligheten för det i 1 mom. avsedda regionala 
organets handlingar och verksamhet vid 
skötseln av överförda uppgifter och utöv-
ning av beslutanderätt gäller vad som före-
skrivs i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999). 
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överförda uppgifter och utövning av beslu-
tanderätt gäller vad som föreskrivs i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksam-
het (621/1999). 

 

 
 

8 § 

Försöksregionens deltagande i arbets-
krafts- och näringscentralens beslutsfattan-

de 

Kommunerna inom försöksregionen kan 
komma överens om att utarbeta en närings-
politisk utvecklingsplan för försöksregio-
nen. Utvecklingsplanen skall utarbetas på 
ett sådant sätt att den beaktar landskapets 
samarbetsdokument och det regionala ut-
vecklingsprogrammet samt prioritetsområ-
dena i dem. Försöksregionen kan efter att 
ha utarbetat en näringspolitisk utvecklings-
plan ge arbetskrafts- och näringscentralen 
ett utlåtande om de finansieringsansökning-
ar som avses i 2 mom. och som inkommit 
från regionen.  

 
Det i 1 mom. föreskrivna förfarandet med 

utlåtande tillämpas  
1) vid behandlingen av företagsstöd som 

avses i lagen om stödjande av företagsverk-
samhet (1068/2000) eller när utlåtanden om 
företagsstöden ges handels- och industrimi-
nisteriet i fråga om sådana företagsstöd som 
det beslutar om, och  

2) vid behandlingen av investeringsunder-
stöd enligt sysselsättningsförordningen 
(1363/1997). 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Försöksregionens deltagande i arbets-
krafts- och näringscentralens beslutsfattan-

de 

Kommunerna inom försöksregionen kan 
komma överens om att utarbeta en närings-
politisk utvecklingsplan för försöksregio-
nen. Utvecklingsplanen skall utarbetas på 
ett sådant sätt att den beaktar landskapets 
samarbetsdokument och det regionala ut-
vecklingsprogrammet samt prioritetsområ-
dena i dem. Försöksregionen kan efter att 
ha utarbetat en näringspolitisk utvecklings-
plan ge arbetskrafts- och näringscentralen 
ett utlåtande om de i 2 mom. avsedda finan-
sieringsansökningar som inkommit från re-
gionen och om utvecklingsprojekt för regi-
onen. 

Det i 1 mom. föreskrivna förfarandet med 
utlåtande tillämpas 

1) vid behandlingen av företagsstöd som 
avses i lagen om stödjande av företagsverk-
samhet (1068/2000) eller när utlåtanden om 
dessa tillges handels- och industriministeri-
et i fråga om sådana företagsstöd som mini-
steriet beslutar om, 

2) vid behandlingen av investeringsunder-
stöd enligt sysselsättningsförordningen 
(1363/1997), och 

3) på projekt för utveckling av landsbyg-
den som består av utvecklingsåtgärder om-
fattande flera företagare eller invånare. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 

9 § 

Försöksregionens deltagande i vissa av till-
ståndsförvaltningens beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

9 § 

Försöksregionens deltagande i vissa av till-
ståndsförvaltningens beslut 

— — — — — — — — — — — — — —  
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 a) länsstyrelsens beslut om i vilken ord-
ning fordon får komma ombord på färja en-
ligt 39 § i vägtrafiklagen (267/1981), 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 14 a § 

Försöksregionernas avvikelser från vissa av 
social- och hälsovårdens bestämmelser 

Försöksregionen kan, utan hinder av 5 § i 
folkhälsolagen (66/1972), komma överens 
om att den regionalt sköter företagshälso-
vården åtskild från den övriga primärvår-
den. 

Det för kommunerna gemensamma organ 
som avses i 16 § kan vara sådan mottagare 
av statsunderstöd som avses i 19 b § i lagen 
om planering av och statsandel för social- 
och hälsovården (733/1992). 

——— 
Denna lag träder i kraft den           200 . 

——— 
 

 


