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Landskapens lokalcentral övergår till beredskapstillstånd   
  
Landskapens lokalcentral inleder en kontrollerad nedläggning av bolagets funktioner och 
övergången till beredskapstillstånd. Den nationella databanken med social- och 
hälsovårdens och räddningsväsendets fastigheter säkerställs och informationen 
analyseras för den vidare beredningen av vårdreformen. 
  
Finansministeriet som styr landskapens lokalcentrals verksamhet anser att bolaget som 
grundats som en del av landskaps- och vårdreformen har tillräckliga 
verksamhetsförutsättningar innan de linjer som landets nästa regering drar upp för 
vårdreformen står klara. Bolagets verksamhet läggs kontrollerat ned och bolaget övergår 
därmed till beredskapstillstånd.  
 
Det mervärde som bolagets verksamhet har för social- och hälsovårdens fastigheter har 
dock fått vida erkännande.  
 
”Den kontrollerade nedläggningen av landskapens lokalcentral garanterar att det arbete 
som utförts inte går till spillo. Genom att låta bolaget befinna sig i beredskapstillstånd kan 
majoriteten av det arbete som utförts utnyttjas som grund för nästa regerings vårdreform. 
Vi har sammanställt nationellt jämförbar information om bland annat lokalernas skick, 
kostnader, investeringar, reparationer och underhåll” berättar Landskapens lokalcentrals 
tf. verkställande direktör Jukka Latvala. 
 
Landskapens lokalcentral har ännu flera informationsförfrågningar på gång. 
Förfrågningarnas syfte är att precisera lokalinformationen om sjukvårds- och 
specialomsorgsdistrikten samt om kommunerna. Som bäst utvärderas om 
informationsförfrågningarna till vissa delar kan slutföras för mellandokumentation. De 
preciserade metoderna och tidtabellerna kommer att meddelas under de kommande 
dagarna.   
  
Landskapens lokalcentral avbryter beredningen men utvärderar och dokumenterar allt 
material som uppstått under dess verksamhetstid. De insamlade fastighetsuppgifterna 
lagras och de centrala fastighetsdatasystemens underhåll kommer att tas omhand för 
vidare användning. Under de kommande veckorna kommer bolaget att förhandla med 
sina system- och tjänsteleverantörer om ändringar av avtalsvillkor eller vid behov om att 
häva avtalen. 
   
Landskapens lokalcentral inleder samarbetsförhandlingar som gäller bolagets alla 23 
anställda. Målet med förhandlingarna är att säkerställa de resurser som behövs för att 
underhålla beredskapstillståndet och för att vid behov starta upp bolaget på nytt. En del 
av de anställda återvänder till sina tidigare uppgifter inom sjukvårds- och 
specialomsorgsdistrikten. Samtidigt utreds om Senatsfastigheterna kan erbjuda uppgifter 
för fastighetsexperterna på Landskapens lokalcentral. 



Mer information:  
Jukka Latvala 
tf. verkställande direktör 
Landskapens lokalcentral Ab 
tfn 040 776 9774, jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi 

 
Landskapens lokalcentral Ab grundades som en del av landskaps- och vårdreformen 2017. Uppgiften var att 
bereda ett fastighetsbolag som skulle ansvara för alla lokaler som landskapen behöver såsom sjukhus, 
socialtjänsternas lokaler och räddningsstationer. Under beredningsfasens gång har bolaget verkat som ett 
dotterbolag till Senatsfastigheter och med Senatsfastigheternas finansiering. www.maakuntientilakeskus.fi   
 
 
 


