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Statsrådets förordning

63/2014

om tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården

Utfärdad i Helsingfors den 30 januari 2014

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 78 a § 5 mom. i hälso- och
sjukvårdslagen (1326/2010), sådant det lyder i lag 1202/2013:

1 §

Rådets uppgifter

Utöver det som föreskrivs i 78 a § i hälso-
och sjukvårdslagen (1326/2010) har tjänste-
utbudsrådet för hälso- och sjukvården föl-
jande uppgifter:

1) att på Folkpensionsanstaltens och andra
myndigheters begäran ge utlåtanden om tolk-
ningen och tillämpningen av tjänsteutbudet
samt om principerna för hur utbudet ska be-
stämmas,

2) att delta i den offentliga debatten och i
det samarbete som gäller ämnet,

3) att följa den internationella utveck-
lingen och att delta i det internationella sam-
arbete som gäller ämnet,

4) att behandla övriga ärenden som social-
och hälsovårdsministeriet anvisat rådet.

2 §

Rådets verksamhet

I rådet avgörs ärendena på föredragning.
Rådet ska höra experter och inhämta utlå-

tanden och utredningar. Rådet kan tillsätta
sektioner för beredning av ärenden. Även
sådana experter som inte hör till rådet kan
vara medlemmar av en sektion. Sektionens
ordförande ska vara medlem av rådet.

Rådet fastställer årligen en arbetsplan för
sig självt och en förteckning över de perma-
nenta och tillfälliga experter som deltar i att
bestämma tjänsteutbudet inom hälso- och
sjukvården. Arbetsplanen och förteckningen
är offentliga handlingar.

3 §

Ordnande av verksamheten

Ordförande för rådet är social- och hälso-
vårdsministeriets kanslichef. Social- och häl-
sovårdsministeriet utser en vice ordförande
för rådet.

Rådet har en generalsekreterare med upp-
draget som huvudsyssla. Generalsekreteraren
är chef för rådets permanenta sekretariat. Rå-
det kan dessutom ha sekreterare som har
uppdraget som bisyssla och utses av social-
och hälsovårdsministeriet.

Rådet sammanträder på kallelse av ordfö-
randen eller vid förhinder för denne av vice
ordföranden eller när minst två medlemmar
skriftligen begärt det för behandling av ett
ärende som de uppgett. Rådet är beslutfört
när ordföranden eller vice ordföranden i
egenskap av ordförande och dessutom minst
tio andra medlemmar är närvarande.

Om en medlem av rådet eller en ersättare
avgår eller avlider under mandatperioden, ut-
ser social- och hälsovårdsministeriet en ny



medlem eller en ny ersättare för den återstå-
ende mandatperioden.

Närmare föreskrifter om organiseringen av
arbetet i rådet finns i rådets arbetsordning
som fastställs av social- och hälsovårdsmini-
steriet.

4 §

Arvoden och ersättningar

Grunderna för arvoden och ersättningar

som betalas till medlemmar av rådet och till
ersättare och experter bestäms av social- och
hälsovårdsministeriet.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 feb-
ruari 2014.

Helsingfors den 30 januari 2014

Omsorgsminister Susanna Huovinen

Konsultativ tjänsteman Pasi Mustonen
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