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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

Ingå kommun Anne Öhman jarl.bostrom@inga.fi 4.12.2107 Ingå kommunfullmäktige
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4. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Inom vart och ett enskilt landskap finns teoretiska möjligheter att göra tillgången till tjänster mera jämlik.
Skillnader mellan landskapen kan dock förbli stora och jämlikheten på nationell nivå kan inte tryggas. Även
inom landskapen finns risk att tillgängligheten är ojämnt fördelad och att olika avstånd till service ökar
ojämlikheten. Olika tillgång till social-och hälsovårdscentraler leder till att jämlikheten inte ökar. Bristen på
utlovad integration leder till att välfärdsskillnaderna inte minskar. I stället måste kunderna själv leta efter tjänster
i ett landskap med en brokig mängd tjänsteproducenter. Kommunerna har i framtiden stor roll i att främja
invånarnas välfärd, dock i nära samarbete med landskapen. Kommunernas olika insatser och prioriteringar
leder till att hälso- och välfärdsskillnaderna inte minskar.

 

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 

Kunden får i områden med mycket service ett stort urval av tjänster att välja mellan medan i områden med få
producenter valmöjligheter inte finns. Möjligheter att påverka är störst vid val av direktvalstjänster. Vid val av
tjänster med kundsedel eller personlig budget styrs valet delvis av landskapet, även tillgängligheten till dessa
tjänster kan vara varierande likaså kriterierna för att få sedel eller budget. För att kunden skall kunna påverka
bör hon/han ha personliga förutsättningar för att kunna påverka och systemet över producenter skall vara lätt
tillgängligt och förståeligt

 

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 

Då det finns ett tillräckligt utbud tillräckligt nära och då kunden har kapacitet att välja. Behovet av handledande
personal ökar på bekostnad av vårdande personal. Social- och hälsovårdscentralerna verksamhetsmöjligheter
kunde stärkas ytterligare

 

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.
Vastaajien määrä: 1 

Då personen väl kommer till rätt instans är det möjligt. Det finns alltjämt risk att kunder måste vända sig till olika
instanser för att få de tjänster som behövs. Bedömningen av vårdbehov och servicebehov är ett ytterst viktigt
moment och kundplanens/vårdplanens betydelse är stor. Ansvaret för koordineringen av planerna centraliseras
medan uppdateringen och uppföljningen faller på många producenter. Samordningen kräver stora resurser av
landskapets affärsverk och ifall många olika producenter ger tjänster krävs omfattande samarbete. Kunden bör
ha en ansvarsperson som håller i all koordinering av servicen. För att detta skall fungera måste all IKT
arkitektur fungera inom utsatt tid. Den planerade integrationer av tjänster förverkligas inte.

 

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

Inom landskapens stora affärsverk säkerställs detta bättre där även specialsjukvård och specialiserad
socialvård ordnas. I i övriga tjänster är integrationsnivån högre än i nuläge men tex i social- och
hälsovårdscentraler är integrationen på ytlig nivå visavi socialhandledning och specialistkonsultationer. Särskilt
i de centraler som sköts av privata tjänsteproducenter som inte verkar i samband med socialbyråer säkerställs
inte integrationen. Paletten med kundsedlar är mycket mångfacetterad och hur integrationen fungerar här är
beroende av hur kunden lyckats i sina val av producenter.

 

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

 

 
 
 
 

14. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Lagstiftningen ger ramar och budgeten ger resurser inom vilka landskapet kan röra sig. Landskapet är
beroende av serviceproducenter för att kunna tillgodose kundernas behov. Landskapet måste ha beredskap att
med kort varsel ta över verksamhet från producenter. Landskapet måste tävla om att vara en eftertraktad
arbetsgivare. Ansvaret för att alla kunder får behövliga tjänster ligger i sista hand hos landskapet och där måste
servicen ordnas. Då kunder byter producent är det landskapet som sista hand måste ta emot alla som behöver
service

 

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

Konkurrensen om kunderna och marknaden ökar trycket på utveckling. Likaså möjligheterna till incitament och
tex forskning påverkar innovationer gynnsamt. Å andra sidan kan redan förvärvad marknad leda till stagnation.
Bra att även landskapen behöver göra innovationer. Landskapen bör noga övervaka kvaliteten på nya
innovationer att de är sådana som gynnar hälsan och välfärden för kunderna.

 

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 

Den eventuella inbesparingen syns i kostnadsökning på andra områden. Ibruktagande av kundsedlar i stor
skala ökar kostnaderna. Även kostnader som medförs av den personliga budgeten är svåra att förutse. Hela
uppbyggnaden av ny it-arkitektur är kostsam under flera år framåt. Munhälsovårdens kostnader torde öka. Hur
det går med kostnader för specialsjukvård, specialomsorger och socialservice är omöjligt att förutspå. På
nationell nivå torde en stor del av samfundsskatten att gå till andra nationer. En harmonisering av personalens
löner måste i något skede göras varvid lönekostnaderna ökar. En längre gående integration av tjänster kunde
minska kostnadsökningen. Största inbromsningen av kostnadsökningen torde ske genom ibruktagning av
ytterligare hälsovårdsteknologi, digitala och virtuella tjänster.

 

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 

Tillgängligheten förblir olika i olika regioner. Närservice går inte att erbjuda i glesbygden. Affärsverkets förmåga
att rekrytera personal till områden där privata producenter inte vill verka kan vara utmanande. Landskapens rätt
att själv definiera viss service utgående från befolkningens behov leder till ojämlikheter landskapen emellan.
Landskapens särdrag är vad de är och servicen därefter.

 

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 

 



0 1

för omfattande

lämpligt

för litet

0 1

för omfattande

lämpligt

för litet

-

 
 
 
 

22. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Tjänsteutbudet är ändamålsenligt och motsvarar i stort nuvarande hälsocentraler. En integration som hade
innefattat även socialvård hade varit önskvärd. Enbart socialhandledning ersätter inte det som en egentlig
integration hade inneburit. Specialläkatjänster och –konsultationer är ett bra komplement till nuvarande. Lika
tillgänglighet för alla torde inte uppnås. Laboratorie- och bilddiagnostiktjänster torde inte behövas på alla
centraler utan kunde koncentreras till större enheter och landskapets affärsverk. Fortfarande oklart vilka
terapitjänster som finns i centralen och vilka fås genom kundsedel.

 

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 
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24. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Laboratorie- och bilddiagnostiktjänster torde inte behövas på alla centraler utan kunde koncentreras till större
enheter och landskapets affärsverk
 

 

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 

 

 
 
 
 

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?
Vastaajien määrä: 1 

Fortfarande diffust gällande tex terapeuttjänster. Det kunde formuleras tydligar gränser gällande
dirketvalstjänster, kundsedlar och personlig budget tex för mental- och missbruksklienter, tjänster utgående
från socialvårdslagen, hemvård, intervallvård osv
 

 

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 
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30. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Bestämmelserna är ett steg i rätt riktning men inte tillräckliga för integrationen. Då en kund söker sig till social-
och hälsocentral och där får handledning och råd att söka sig till landskapets affärsverk är det inte frågan om
lågtröskelverksamhet eller integration. Det blir i stället ett onödigt skede för kunden. Det kommer inte tydligt
fram i förslaget hur man blir kund hos landskapets socialbyrå och ifall det är närservice. Det är inte jämlikt att
landskapets affärsverk har socialvården integrerad i jämförelse med privat producenter. Mobila enheter är bra
men erbjuds inte heller jämlikt. Inte klart hur socialhandledningen i centralerna skall fungera och varför
 

 

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 

 

 
 
 
 

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 
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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 

 

 
 
 
 

36. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Det finns förvirrande många möjligheter för en kund att välja producent. Att kunna välja rätt är inte lätt. En kund
skall ha en god funktionsförmåga för att kunna välja bland alternativen. Utbudet kommer inte att vara jämnt
fördelat i områdena utan kunder behandlas ojämlikt. Serviceproduktion på svenska språket äventyras. I små
kommuner finns en chans att utbudet förbättras. Då inte landskapets affärsverk kan fungera som producent kan
kundernas service äventyras i vissa områden. Det bör noga övervägas vilka specialsjukvårds-, socialvård- och
specialomsorgstjänster som skall omfattas av kundsedel för att kvaliteten av tjänsterna skall kunna tryggas.
Man har tidigare stävat efter att centralisera krävande vård för att tillräckligt kunnande skall kunna erbjudas,
detta bör beaktas även i framtiden.
 

 

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 
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38. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Det krävs att affärsverken har sakkunskap om helheten och dess verkningar. Affärsverket avgör godtyckligt ofta
utgående från elektronisk behandling ifall kundsedel beviljas kunden. Kunder beviljas inte sedlar på lika villkor i
hela landet. För att kunden skall uppnå hälsoeffekter måste processen vara kort och sedeln delges relativt
snabbt. Svårt för affärsverket att styra ekonomiska resurser på ett verkningsfullt sätt. Ofta ses verkan först efter
att kunden fått sin service. Uppföljning av verkningarna måste följas upp. Den person som beviljar sedeln är för
långt bort för den behövande kunden. I vissa fall tex gällande mindre operationer underlättas tillgängligheten för
kunden. Hela processen kräver en stor organisation med sakkunniggrupper som fungerar som beviljare.
 

 

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.
Vastaajien määrä: 1 

Främst pga universitetssjukhusen sköter de mest krävande fallen och sjukhusen med full jour de krävande
jourfallen. I övrigt krävs styrning på nationell nivå för att systemet skall vara jämlikt. Kunderna ges ett för stort
eget ansvar att med kundsedel kunna välja rätt producent vilket dessutom är onödigt. De facto är det en fin
utveckling att mindre elektiv kirurgi kan ordnas med kundsedel. Här fattas behövlig integration av socialvård
och bashälsovård

 

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

 

 
 
 
 

42. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Såvida kunden är kapabel att självständigt göra val och såvida det finns tillräckligt med valmöjligheter. Det skall
finnas tillräckligt med valmöjligheter att få service på modersmålet och tillräckligt nära. Övervakningen av
producenternas verksamhet är en viktig uppgift för landskapen
 

 

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

 



0 1

ja

till största delen

till största delen inte

nej

tar inte ställning

0 1

ja

till största delen

till största delen inte

nej

tar inte ställning

-

 
 
 
 

44. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Landskapets styrning möjliggörs och landskapet har en viss möjlighet att självständigt avgöra för vilka tjänster
sedlar beviljas. Systemet förutsätter att det i landskapet finns tillräckligt med producenter och att de är villiga att
ta emot kunderna. Kvaliteten på tjänsterna bör övervakas väl, kriterier bör uppfyllas och övervakas noga.
Kraven på landskapets organiserande är höga

 

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 
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46. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Kunden är beroende av vilka valmöjlighet som erbjuds i området. Det skulle vara viktigt att dylik service
produceras som närtjänster. Kunder som är berättigade till personlig budget är i en utsatt situation och i behov
av handledning vid valet av producent. Då val av producent väljs behövs stöd av ett mångprofessionellt team
för att valet skall kunna riktas rätt. Det borde vara möjligt att även välja landskapets affärsverk till producent av
tjänster. Hur beräknas kundens betalningsandel för tjänsten? Gör affärsverket en inkomstutredning och
fastsäller andelen utifrån det? Eller finns risk att ojämlikheten bland befolkningen ökar så att de välbärgade har
möjlighet att köpa ytterligare tjänster
 
För att få personlig budget förutsätts att kunden ska ha ett kontinuerligt och omfattande behov av stöd. Detta
resulterar i att personer med lindrig kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis personer med lindrig
utvecklingsstörning, inte kan få sin service ordnad genom en personlig budget. Även om berörda grupp
personer inte alltid har ett omfattande behov av stöd, skulle det i allra högsta grad vara ändamålsenligt att
också denna grupp personer skulle få möjlighet att planera sin service på det individuella sätt som den
personliga budgeten möjliggör.
 
Kunden bör vidare antingen själv eller med stöd kunna planera och skaffa sina tjänster. Betyder att personer
med betydande kognitiv funktionsnedsättning, exempelvis personer med svår utvecklingsstörning, inte kan få
sin service ordnad genom personlig budget.
Trots att dessa personer har begränsad förmåga att själva bestämma om sitt eget behov av hjälp, stöd, vård
och omsorg är det i dessa personers intresse att servicen planeras och skräddarsys individuellt just för dem
genom en personlig budget.
 
Det måste finnas möjlighet att också delvis använda landskapet egen service med personlig budget

 

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.
Vastaajien määrä: 1 

Rådgivning och handledning lyfts fram som en verksamhet inom social- och hälsovårdscentralen vilket är bra.
En kundplan skall utarbetas då det behövs, detta är inte tillräckligt. Det borde vara ett måste att den utarbetas,
alla besök och all given handledning skall dokumenteras. En stor personalresursförskjutning sker från vårdande
till handledande. Servicen bygger långt på självvård och handledning. Handledningen i en central är ett rätt så
onödigt moment eftersom kunden handleds vidare till följande instans för att få service. I dagens läge har man
strävat till att vid ett besök innefatta både rådgivning och vård/service. Enligt lagförslaget behöver kunden två
besök hos olika personer för att erhålla nuvarande servicenivå
 

 

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 

 

 
 
 
 

50. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

I bestämmelserna tryggas inte service på modersmålet tillräckligt väl. För kunder i behov av kundsedel eller
personlig budget bör de språkliga rättigheterna tryggas väl. Små tvåspråkiga kommuner som blir utan service
bör tryggas tvåspråkig service i den kommun där servicen produceras
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51. 14b. Säkerställer bestämmelserna om förvaltningsbeslut och ställande av villkor (42 §)
tillräckliga möjligheter att fullgöra landskapets organiseringsansvar?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

52. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

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

Kräver stark sakkunskap och noggrann övervakning. Ett omständigt och invecklat system har skapats
 

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.
Vastaajien määrä: 1 

Bestämmelserna ökar transparensen, möjligheter till forskning och betonar samhällsansvaret
 

 

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 

Organisatoriskt sätt väl men med tanke på kunders individuella behov inte tillräckligt väl
 

 

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

 

 
 
 
 

60. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Landskapens självbestämmanderätt skapar ojämlikhet på nationell nivå. Finns en risk att servicen är bättre i de
landskap som har högre ersättningar och service utöver det lagstadgade

 

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.
Vastaajien määrä: 1 

Förutsättningarna för privata producenter är bättre då de har en mindre byråkrati, landskapens affärsverk är
fortsättningsvis mera byråkratiska eftersom de har ett större ansvar. Privata producenter har ett försprång
eftersom de redan är etablerade på marknaden. De kunder som behöver mera service kommer att styras till
landskapets affärsverk. I samband med affärsverkan skall det finnas socialservice vilket gör att
förutsättningarna är annorlunda
 

 

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 

Det är dock på landskapets ansvar att övervaka att alla kunder får den service som behövs på ett eller annat
kvalitativt sätt
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65. 17b. Tryggar övergångsbestämmelserna om social- och hälsocentralerna i 86 och 88 §
tillgången till tjänster under övergångsfasen?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

66. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Det förutsätter tillgång till och utbud av de nya social- och hälsovårdscentralerna
 

 

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

Utbudet av tjänster är redan i ingångsfasen gott
 

 

69. 17d. Tryggar lagförslaget verksamhetsförutsättningarna för privata producenter av social- och
hälsovårdstjänster?
Vastaajien määrä: 1 

 

 
 
 
 

70. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Förutsatt att de i god tid ordnar sin produktion för att uppfylla kriterierna. Marknaden är oviss och det är svårt att
förutse vad kunderna kommer att välja
 

 

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

Riktigt små producenter kan ha svårigheter kan konkurrera med stora företag.
 

 

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

 

 
 
 
 

74. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Kostnadsökningen lyfts fram förtjänstfullt, likaså eventuell otillräcklighet av personalresurser. Möjliga problem
visavi IKT lyfts fram. Speciellt problemen att få tillräckligt med personal till landskapens affärsverk poängteras.
Behovet av statens styrningsfunktion betonas. Ökad jämlikhet inte lätt att uppnå. Över lag betonas osäkerheten
i det hela bra. Att tillförsäkra en jämn kvalitet på tjänster är en utmaning som lyfts fram
 

 

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

Risken att servicen försvinner från kommunen är stor vilket betyder att närtjänster inte kan tryggas. Nåbarheten
försämras iom att kommunikationerna är dåliga. Tjänsteproduktion på svenska äventyras i regionen.
Samarbete med de sektorer som blir kvar i kommunen försvåras om sote-tjänster och dess aktörer flyttar
längre bort
 

 



-
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76. 20. Övriga fritt formulerade kommentarer om utkastet till regeringsproposition.
Vastaajien määrä: 1 

Lagförslaget är betydligt bättre än det senaste men ännu inte tillfredsställande gällande integration av tjänster
och jämlikhet. Gällande produktion av tjänster i nuläge fungerar integrationen bättre då alla tjänster, hälsovård,
socialvård och äldreomsorg organiseras under samma grundtrygghetsverk. Gemensam personal samordnar
tjänsterna i samarbete. Den nya lagen borde uppnå samma och dessutom integrera specialsjukvården och
specialomsorgen i samma organisation. De sociala tjänsterna kommer inte att räcka till då de splittras
ytterligare genom att ordna socialhandledning vid centralerna.
 

 

77. 21. Specificerade förslag till ändringar i lagutkastet
Vastaajien määrä: 1 

Integrationen av tjänsterna skall förbättras. Jämlikheten för alla skall tryggas. Det måste tas i beaktande att
speciellt för Nyland som är stort och har väldigt olika kommuner kommer organiseringen efter lagens
godkännande att ta stora personalresurser i anspråk. Under tiden måste det kvar i kommunerna finnas
tillräckligt med personal för att trygga verksamheten.
 


