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SV lausuntopyyntö VaVa Syksy 2017 

1. BAKGRUNDSUPPGIFTER
Vastaajien määrä: 1 

 

2. Är den svarande
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

3. 1. Kan den föreslagna valfrihetslagen bidra till att minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland
befolkningen och göra tillgången till tjänster mer jämlik?
Vastaajien määrä: 1 

 

Officiellt namn på den
som svarar

Namn på den person som
antecknat svaret

Kontaktuppgifter till den
person som är ansvarig
för svaret

Datum för när begäran
om utlåtande
behandlades i organet

Organets namn

Kust-Österbottens
samkommun för social-
och primärhälsovård

Jarkko Pirttiperä
Jarkko Pirttiperä,
jarkko.pirttipera@kviisi.fi,
050-5599881

23.11.2017 Samkommunstyrelse
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4. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Valfrihetslagens målsättningar är viktiga men dessa förverkligas sannolikt endast i större stadscentrum och i
närheten av universitetssjukhus. Det är svårt att på detta sätt minska välfärdsskillnaderna och göra tillgången
till tjänster mera jämlik. En minskning av kostnaderna kommer sannolikt inte att lyckas med en så komplicerad
modell för att producera och ordna tjänster.
 

 

5. 2. Främjar utkastet till valfrihetslag på ett ändamålsenligt sätt kundens möjligheter att påverka
de egna tjänsterna?
Vastaajien määrä: 1 
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6. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Om det finns flera serviceproducenter kan kundens möjligheter att påverka vara bättre än nu då det gäller
direktvalstjänster.
 

 

7. 3. Ger lagutkastet kunden tillräckliga möjligheter att anlita sådana tjänster som lämpar sig för
kundens egen situation?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

8. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Valfrihetsmodellen är svårtolkad för klienten.
 

 

9. 4. Om kunden har omfattande servicebehov, ger lagutkastet kunden möjlighet att få tjänster
som är samordnade i enlighet med kundens behov?
Vastaajien määrä: 1 
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10. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

11. 5. Säkerställer lagutkastet en horisontell och vertikal integration av tjänsterna?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

12. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Om frågan avser en integration av social- och hälsovårdstjänster verkar en integration av tjänsterna inte vara
huvudsyftet med detta lagutkast.

 

13. 6. Ger förslaget landskapen tillräckliga förutsättningar att fullgöra organiseringsansvaret?
Vastaajien määrä: 1 
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14. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Förverkligandet av landskapets organiseringsansvar blir en svår uppgift eftersom beställarens/utförarens rätt att
producera tjänster är begränsad och landskapens rätt att besluta om sin egen administration är något
begränsad eftersom en del tjänster ska anskaffas från de nationella servicecentren.
 

 

15. 7. Främjar lagutkastet en förändring av verksamhetssätten och ibruktagande av nya
serviceinnovationer?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

16. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Kust-Österbotten samkommun har redan kunnat utveckla tjänster i samarbetet med sina medlemskommuner,
till exempel fjärrmedicinska ansvarsläkare-tjänster till äldreomsorgen (Telecare – tjänster).

 

17. 8. Ger utkastet till valfrihetslag tillsammans med de övriga delarna av landskaps- och social-
och hälsovårdsreformen tillräckliga förutsättningar för att uppnå målet att bromsa upp
kostnadsökningen med 3 miljarder euro?
Vastaajien määrä: 1 
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18. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Valfrihetsmodellen anses åtminstone i inledningsskedet öka kostnaderna eftersom vi inte har några tidigare
erfarenheter av att privat produktion i så stor skala överförs till den offentliga finansieringen. En risk kan också
vara s.k. övervård dvs. resurser satsas på vardagliga sjukdomar där patienten tillfrisknar av sig själv.

 

19. 9. I 3 kap. i utkastet till valfrihetslag föreslås bestämmelser om direktvalstjänster, dvs. de
social- och hälsovårdstjänster för vilka kunden direkt kan välja tjänsteproducent.   9a. Tryggar de
bestämmelser som gäller landskapets affärsverks produktion av direktvalstjänster (bl.a. 16 §) en
jämlik tillgång till tjänster under alla omständigheter?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

20. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

På små orter är det svårt att garantera jämlik tillgång till tjänster och på avsides områden och på kustområdena
är det svårt att förverkliga de språkliga rättigheterna. I propositionen § 40 konstateras t.o.m. att ett landskap
kan bevilja en producent av direktvalstjänster dispens från skyldigheten att producera tjänster på båda
nationalspråken.
 

 

21. 9b. Är det lagstadgade tjänsteutbud för social- och hälsocentraler som det föreskrivs om i 18 §
i lagutkastet ändamålsenligt till sitt innehåll och sin omfattning?
Vastaajien määrä: 1 
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22. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Rollen och ställningen för socialvårdens tjänster är för liten i propositionen.
 

23. 9c. Är det lagstadgade tjänsteutbud för mun- och tandvårdsenheter som det föreskrivs om i
18 § i lagutkastet ändamålsenligt till sitt innehåll och sin omfattning?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

24. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

25. 9d. Är bestämmelserna om social- och hälsocentralernas direktvalstjänster i 18 § i lagutkastet
tillräckligt klara i fråga om vilka tjänster som hör till direktvalstjänsterna och vilka tjänster som inte
är direktvalstjänster och produceras av landskapets affärsverk?
Vastaajien määrä: 1 
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26. Om inte, på vilket sätt skulle det vara ändamålsenligt att fastställa de grunder på vilka
landskapen bestämmer de tjänster på primärnivå och på utvidgad primärnivå som produceras vid
social- och hälsocentralerna?
Ei vastauksia. 

 

27. 9e. Är bestämmelserna om mun- och tandvårdens direktvalstjänster i 18 § i lagutkastet
tillräckligt klara i fråga om vilka tjänster som hör till direktvalstjänsterna och vilka tjänster som inte
är direktvalstjänster och produceras av landskapets affärsverk?
Vastaajien määrä: 1 
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28. Om inte, på vilket sätt skulle det vara ändamålsenligt att fastställa de grunder enligt vilka det
närmare bestäms vilka tjänster som produceras vid mun- och tandvårdsenheterna?
Ei vastauksia. 

 

29. 9f. Är bestämmelserna (bl.a. 18 § och 37 §) ändamålsenliga och tillräckliga med tanke på
socialvården?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

30. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Enligt propositionen ger socialvårdens anställda konsultationer och är således inte en integrerad del av social-
och hälsovårdscentralernas personal.
 

 

31. 10. I 4kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om kundens möjligheter att välja ett landskaps
affärsverk.   10a. Ger 21 § i lagutkastet kunden ändamålsenliga möjligheter att välja affärsverk?
Vastaajien määrä: 1 
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32. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

33. 10b. Ger 22 och 23 § i lagutkastet kunden ändamålsenliga möjligheter att välja
tjänsteenhet/enheter vid ett affärsverk?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

34. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

35. 11. I 5 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om användning av kundsedel för att öka
kundens valfrihet.   11a. Är den kundsedel som det föreskrivs om i 24 § i lagutkastet
ändamålsenlig till sitt innehåll och sin omfattning?
Vastaajien määrä: 1 
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36. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Specialsjukvårdstjänster decentraliseras för mycket i propositionen. Den offentliga hälso- och sjukvården
kommer att förlora kompetens till den privata sektorn, t.ex. operationsverksamheten och jourverksamheten
inom den offentliga sektorn kan minska mycket.
 

 

37. 11b. Har landskapets affärsverk utifrån de begränsningar som det föreskrivs om i 24 § 2 och 3
mom. förutsättningar att trygga tillräckliga tjänster på ett kostnadseffektivt sätt?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

38. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Övervakningen är svår och även ordnandet av tjänster verkar vara otydligt. Kostnadseffektiviteten förverkligas
inte i ett så omfattande förslag.

 

39. 11c. Är bestämmelserna i 24 § i lagutkastet tillräckliga för att trygga ett riksomfattande och
regionalt servicesystem inom den specialiserade sjukvården.
Vastaajien määrä: 1 
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40. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

41. 11d. Är bestämmelserna om kundsedlar ändamålsenliga med tanke på kundens ställning och
rättigheter?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

42. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

43. 11e. Säkerställer systemet med kundsedlar att landskapet har tillräckliga möjligheter till
styrning och inflytande med tanke på fullgörandet av organiseringsansvaret?
Vastaajien määrä: 1 
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44. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Landskapets affärsverk ansvarar i varje fall för bedömningen av klientens behov av social- och
hälsovårdstjänster. Kundsedel kan inte användas då det gäller tjänster som omfattas av utövning av offentlig
makt.
De som ordnar tjänsterna har svårt att styra och leda användningen av dem.
 

 

45. 12. I 6 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om användning av personlig budget för att öka
kundens valfrihet. Ger bestämmelserna kunden tillräckliga möjligheter att påverka genomförandet
av de tjänster som kunden behöver?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

46. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Med personliga budgeter kan kunden dock inte få tjänster som produceras av landskapets affärsverk! De
producenter som omfattas av den personliga budgeten har enligt utkastet möjlighet att erbjuda sina klienter
extra tjänster vilka kan förorsaka klienterna oförutsedda tilläggskostnader.

 

47. 13. I 7 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om rådgivning och handledning samt
bedömning av servicebehovet för kunden. I 5 § i lagutkastet föreslås dessutom bestämmelser om
en kundplan som ska utarbetas för kunden. Tryggar bestämmelserna tillräckligt väl kundens
rättigheter och genomförandet av tjänsterna på ett sätt som motsvarar kundens behov?
Vastaajien määrä: 1 
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48. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

49. 14. I 8 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om förfaranden för godkännande av och avtal
med tjänsteproducenterna.   14a. Är bestämmelserna om förfarandena för godkännande
ändamålsenliga med tanke på målen med lagutkastet?
Vastaajien määrä: 1 
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50. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

40 § språket för direktvalstjänster: En privat producent av direktvalstjänster kan se till att de språkliga
rättigheterna tillgodoses men övervakningen och styrningen verkar oklara. Å andra sidan kan landskapet dock
på ansökan bevilja en producent av direktvalstjänster dispens från skyldigheten att producera tjänster på båda
nationalspråken. Jämlikheten mellan klienterna uppfylls således inte.

 

51. 14b. Säkerställer bestämmelserna om förvaltningsbeslut och ställande av villkor (42 §)
tillräckliga möjligheter att fullgöra landskapets organiseringsansvar?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

52. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

I § 42 konstateras att landskapet direkt kan besluta om att villkoren endast gäller social- och hälsocentraler och
mun- och tandvårdsenheter i ett visst område av landskapet.
 

 

53. 14c. Är bestämmelserna om avtalsförfarandena ändamålsenliga med tanke på målen med
lagutkastet?
Vastaajien määrä: 1 
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54. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

55. 15. I 9 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om tjänsteproduktionen och
tjänsteproducenternas skyldigheter. Är bestämmelserna ändamålsenliga med tanke på målen med
lagutkastet?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

56. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

57. 16. I 10 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om de ersättningar som ska betalas till
tjänsteproducenterna.   16a. Beaktas kundernas olika servicebehov och de kostnader som de ger
upphov till i tillräcklig grad i andelen fast ersättning till social- och hälsocentralerna och de faktorer
som bestämmer den?
Vastaajien määrä: 1 
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58. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Landskapet och serviceproducenten kan komma överens om ersättningar som erläggs förutom den fasta
ersättningen och i vilka beaktas områdets särdrag, t.ex. folktätheten och språkliga förhållanden. Jämlikheten
mellan områden förverkligas utgångsmässigt inte på bästa möjliga sätt.

 

59. 16b. Är bestämmelserna om de övriga ersättningarna ändamålsenliga med tanke på målen
med reformen?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

60. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

61. 16c. Säkerställer bestämmelserna att de social- och hälsocentraler som drivs av landskapens
affärsverk och de privata social- och hälsocentralerna har lika verksamhetsförutsättningar?
Vastaajien määrä: 1 
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62. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

63. 17. I 12 kap. i lagutkastet  föreslås bestämmelser om lagens ikraftträdande.   17a. Tryggar
övergångsbestämmelserna om kundsedlar i 85 § tillgången till tjänster under övergångsfasen?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

64. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Övergångstiden borde vara längre dvs. cirka 3-4 år.
 

 

65. 17b. Tryggar övergångsbestämmelserna om social- och hälsocentralerna i 86 och 88 §
tillgången till tjänster under övergångsfasen?
Vastaajien määrä: 1 
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66. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Integrationen av patientuppgiftsystemen kräver minst fem år, å ena sidan är det en bra sak att tjänsterna träder
ikraft stegvis men landskapen ska fatta beslut om servicens struktur många år innan alla tjänster träder ikraft.
Man har just börjat planera ändringar på patientdata- systemet, så mera tids behövs.
 

 

67. 17c. Tryggar övergångsbestämmelserna om mun- och tandvårdsenheterna i 87 och 89 §
tillgången till tjänster under övergångsfasen?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

68. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

69. 17d. Tryggar lagförslaget verksamhetsförutsättningarna för privata producenter av social- och
hälsovårdstjänster?
Vastaajien määrä: 1 
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70. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

71. 17e. Ger lagförslaget små aktörer tillräckliga förutsättningar att vara tjänsteproducenter inom
social- och hälsovården?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

72. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

73. 18. Anser ni att bedömningen av reformens konsekvenser är korrekt och tillräcklig?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 



-

-

 

74. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Reformens konsekvenser kan bedömas på ett pålitligt sätt först efter verkställandet, men de första
bedömningarna om reformens natur fås efter piloteringen av direktvalstjänsterna (åren 2018-2019).
 

 

75. 19. Hur bedömer ni att reformen påverkar er egen organisations eller era
medlemsorganisationers ställning?
Vastaajien määrä: 1 

Om social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen förvekligas upphör verksamheten vid Kust-
Österbottens samkommun. Vi tror dock starkt att landskapet Österbotten/Affärsverket ordnar/producerar
särskilt de regionala tjänsterna, t.ex. de psykosociala tjänsterna, tjänsterna i anslutning till det geriatriska
kunskapscentret samt övriga gemensamma tjänster som samkommunen redan i detta skede producerar för
medlemskommunerna.

 

76. 20. Övriga fritt formulerade kommentarer om utkastet till regeringsproposition.
Ei vastauksia. 

 

77. 21. Specificerade förslag till ändringar i lagutkastet
Ei vastauksia. 


