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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

Kimitoöns kommun Erika Strandberg
erika.strandberg@kimitoo
n.fi

13.12.2017 Kommunstyrelsen
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4. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Nätverket av servicepunkter kommer troligtvis att minska. På glest bebodda områden kommer valfriheten att
vara avsevärt mycket mindre än i tätt bebyggda områden. Också tillgången till tjänster kommer att vara mindre i
glest bebyggda områden. Det finns också en risk att skillnaderna i befolkningens hälsotillstånd ökar mellan dem
som bor i glesbygden och de som bor i städerna.

 

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.
Ei vastauksia. 

 

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 

För att klienten skall kunna välja service måste hen kunna bedöma sin egen situation. Vissa patient- och
klientgrupper har stora svårigheter att göra det.
I ett tvåspråkigt landskap måste man också se till att landskapets invånare har möjlighet att välja social- och
hälsocentral, kundsedelservice och service som finansieras med personlig budget enligt modersmål på finska
eller svenska.
 

 

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 

Integrationen av tjänster försvåras i den föreslagna modellen. Landskapet har små möjligheter att styra de
privata serviceproducenterna. Speciellt när det gäller klientgrupper med ett stort behov av olika slags service
blir det svårt att få en integrerad social- och hälsovårdsservice. Det blir utmanande att sammanjämka tjänsterna
för denna klientgrupp.
 

 

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

 

 
 
 
 

12. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

Se svaret på fråga 4.
 

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

Tidtabellen för landskapsreformen medger skapandet av en administration för landskapet. Däremot kommer
det att vara problematiskt att starta organisationen för social- och hälsovårdstjänsterna. Ordnandet av servicen
skall i framtiden grunda sig på ledning av verksamheten som baserar sig på kunskap och på att
informationsflödet fungerar mellan organisationerna. I dagens läge finns det inte sådana IT-system.
Upphandlingen och ibruktagningen av IT-system är tidskrävande processer.
 

 

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

 

 
 
 
 

16. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

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 

-På kort sikt kan kostnaderna stiga bl.a. p.g.a. löneharmonisering och deloptimering: social- och
hälsovårdscentralens möjligheter att hänvisa klienten till fortsatta tjänster hos ett affärsverk som finansieras
direkt av landskapet.
-Har små landskap kompetens och resurser att med befintliga incitamentsystem styra produktionen enligt
valfrihetsmodellen?
-På basen av lagutkastet kan man inte dra några slutsatser om hur staten skall kunna minska
kostnadsökningen på tre miljarder euro. Det är troligt att löneharmoniseringarna kommer att ha en
kostnadshöjande effekt. Utvecklingen och anskaffningen av ICT-system till landskapet kommer också att
betyda kostnader som man i detta skede inte kan förutspå.

 

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 
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20. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

I kommuner med en stor andel svenskspråkiga kan landskapet ha svårigheter att kunna producera ett brett
spektrum av svenskspråkiga tjänster under alla omständigheter.
Tjänsteutbudet kommer troligen att vara snävare i glest bebyggda områden.
 

 

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 

 

 
 
 
 

22. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

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 

Tjänsteutbudet är alltför litet gällande den protetiska vården. En del av den enklare protetiken borde man kunna
sköta i grundenheterna t.ex. genom att konsultera landskapets specialtandläkare eller i samarbete med dem.
 

 

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?
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 

Socialvården borde inte omfattas av valfrihetslagen, utan kommunerna borde även i framtiden producera alla
tjänster inom socialvården (inklusive äldreomsorgen).
 

 

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 

 



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

 
 
 
 

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.
Vastaajien määrä: 1 

-Det är bra att affärsverket i specialfall kan fungera som producent av tjänster som omfattas av valfriheten.
Detta främjar en jämlik tillgång till tjänster.
-Klienten har stor valfrihet men det finns situationer när valfriheten kan fördröja att patienten och klienten får
effektiv vård (t.ex. inom mentalvården, rusvården och barnskyddet)
 

 

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 

För klienter/patienter med svenska som modersmål bör det finnas svenskspråkiga tjänster till handa. Detta bör
skrivas in i lagtexten. För sårbara klient/patientgrupper är detta en klient/patientsäkerhets fråga.
 

 

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.
Ei vastauksia. 

 

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

 

 
 
 
 

40. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

I specialsjukvården möjliggör kundsedlar en omfattande valfrihet eftersom all operationsverksamhet som inte är
brådskande och som inte är nationellt eller regionalt centraliserad till universitetssjukhus eller motsvarande, ska
lyda under kundsedelproduktion. Det är motiverat att specialsjukvårdens kundsedel begränsas till ett smalare
användningsområde så att de offentliga affärsverken de facto har tillräckliga resurser att sköta sina
lagstadgade uppgifter.
 

 

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

Ett tvåspråkigt landskaps skyldighet att försäkra att service är tillgängligt på landskapets område på
landskapets båda språk måste understrykas, så att också möjligheten för företrädare för landskapets språkliga
minoritet att söka sig till lämplig service förverkligas i praktiken. Det här gäller särskilt tjänster som tillhandahålls
mot kundsedel och enligt en personlig budget, som stadgas om i 41 § 1 momentet, där ordet ”i mån av
möjlighet” ska tas bort.

 

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

 

 
 
 
 

44. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

-Social- och hälsovårdsreformen leder till att behovet av att koncentrera den mest krävande specialsjukvården
ökar. Serviceberedskapen av krävande vård dygnet runt kan garanteras endast med en tillräcklig
personalstyrka.
-Centraliseringen av den krävande vården förutsätter en stark statlig styrning i fortsättningen.
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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 

-I § 41 bör orden ”så långt som möjligt” strykas.
-Många klient/patientgrupper, t.ex. mentalvårdspatienter, utvecklingsstörda, rusvårdsklienter och multisjuka, har
i praktiken inga möjligheter att själva välja serviceproducent.
-Bestämmelserna om personlig budget är oklara och medger inte en bedömning av ett hurdant system
budgeterna leder till. Skyldigheterna i fråga om personlig budget bör slopas.
-Tidsplanen för personliga budgeter är för snäv, eftersom landskapet fr.o.m. 1.1 2020 borde kunna erbjuda
äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med utvecklingsstörningen personlig budget
 
Ett tvåspråkigt landskaps skyldighet att försäkra att service är tillgängligt på landskapets område på
landskapets båda språk måste understrykas, så att också möjligheten för företrädare för landskapets språkliga
minoritet att söka sig till lämplig service förverkligas i praktiken. Det här gäller särskilt tjänster som tillhandahålls
mot kundsedel och enligt en personlig budget, som stadgas om i 41 § 1 momentet, där ordet ”i mån av
möjlighet” ska tas bort.
 

 

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 

-P.g.a. de många olika (privata) aktörerna försvåras integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna.
-Det verkar osannolikt att man i en enda klientplan kan sammanföra alla aspekter på klienternas behov av vård
och stöd.
 

 

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.
Ei vastauksia. 

 

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.
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.
Vastaajien määrä: 1 

Tjänsteproducenterna och även deras underleverantörer bör kunna producera tjänster på svenska regioner
med svenskspråkig befolkning. I § 41 i lagutkastet bör man slopa orden ”så långt som möjligt”.
 

 

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 

Det finns en risk att patienter med ovanligare vårdbehov snabbt skickas vidare för vård på en högre nivå och
alltså inte vårdas på social- och hälsovårdscentralen p.g.a. att det blir dyrt i förhållande till ersättningen.

 

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?
Ei vastauksia. 

 

64. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 

 

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

 

 
 
 
 

66. Fritt formulerade kommentarer.
Ei vastauksia. 
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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.
Vastaajien määrä: 1 

Det kommer att fordras stora kundgrupper för att grunda social- och hälsovårdscentraler. Detta p.g.a. att
årsersättningen per patient kommer att vara ganska liten. Det verkar som om det kommer att vara svårt för små
och medelstora företag att grunda social- och hälsovårdscentraler. Små och medelstora företag kommer
troligen i början att ha lite bättre möjligheter att producera tjänster som ersätts på basen av kundsedel och
personlig budget. Troligen kommer serviceproducenterna att fusioneras med tiden.
 

 

73. 18. Anser ni att bedömningen av reformens konsekvenser är korrekt och tillräcklig?
Vastaajien määrä: 1 
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-
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74. Fritt formulerade kommentarer.
Vastaajien määrä: 1 

-Effekterna av reformen är i detta skede omöjliga att förutspå i sin helhet eftersom hela social- och hälsovården
påverkas, både på makro-, meso- och mikronivå. Reformen borde framskrida stegvis.
-Socialvården, inklusive äldreomsorgen, borde helt lämnas utanför reformen. Speciellt äldreomsorgen bör
planeras och ledas lokalt för att den bäst skall möta klienternas behov.
 

 

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

Kommunens ställning försvagas. Det ekonomiska rörelseutrymmet minskar avsevärt, vilket kan påverka
kommunens uppgifter inom de kvarvarande sektorerna på ett negativt sätt.
 

 

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

-Genomförandet av valfrihetsmodellen försvåras betydligt av kraven på dataskydd. I lagförslaget har man inte
tagit ställning till hur det här problemet skall lösas. Landskapens beredningsorganisationer har inte de
informationssystemslösningar som förutsätts av systemet för valfrihet. Koordineringsansvaret för ibruktagandet
av systemen ska ligga på nationell nivå, även om produktionen skulle vara splittrad.
-De behövliga IKT-systemen för produktionen vid offentliga bolag kan inte skapas före ingången av 2020.
 

 

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

 
Kommentarer till utlåtandet:
 
I många socialtjänster är myndighetsfunktioner en integrerad del av själva tjänsteproduktionen. Det förut-sätter
att både myndighetsfunktioner och klientarbete sköts fullt ut på klientens språk. Landskapet kommer inte att
kunna upprätthålla en sådant tvåspråkigt arbetssätt på samma nivå som tvåspråkiga kommuner.
Organiseringsansvaret för socialvården bör inte överföras från kommunerna till landskapen.
• Enligt förslaget till lag om produktion av tjänster ska flera tjänsteproducenter kunna bilda en ge-mensam
tjänsteenhet. Det ger små tjänsteproducenter möjlighet att bl.a. erbjuda tjänster på två språk och i skärgården.
Denna möjlighet nämns inte i förslaget till valfrihetslag.
 
I valfrihetslagen bör tas in en tydlig hänvisning till bestämmelserna om gemensamma tjäns-teenheter i lagen
om produktion av social- och hälsotjänster.
• Enligt definitionen av privat tjänsteproducent i 2 § 5 punkten i valfrihetslagförslaget ska bl.a. själv-ständiga
yrkesutövare kunna vara privata tjänsteproducenter. Däremot nämns inte enskilda nä-ringsidkare. Den
föreslagna definitionen torde omfatta enskilda näringsidkare som är yrkesutbildade personer inom social- och
hälsovården, men inte andra enskilda näringsidkare.
 
Valfrihetslagförslaget 2 § 5 punkten: Definitionen av privat tjänsteproducent bör komplette-ras med begreppet
enskilda näringsidkare, så att den också omfattar andra enskilda nä-ringsidkare än yrkesutbildade personer
inom social- och hälsovården.



• Enligt 41 § i förslaget till valfrihetslag ska landskapet ”så långt som möjligt se till att tjänster som tillhandahålls
mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att
kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster.”
 
Enligt lagförslaget finns ingen garanti för att t.ex.
• hemservice, hemvård, boendeservice, hemsjukvård, boendeservice, eller
• Tjänster enligt äldreomsorgslagen, handikappservicelagen eller specialomsorgslagen
 
erbjuds på bägge språken.
Risken är stor att vars och ens rätt till tillräckliga social- och hälsotjänster enligt GrL 19 § inte förverkligas.
 
I 41 § i lagförslaget bör orden ”så långt som möjligt” strykas.
• Enligt 27 § i förslaget till landskapslag ska landskapsstyrelsen i tvåspråkiga landskap tillsätta ett på-
verkansorgan för den språkliga minoriteten, som har till uppgift att utreda, bedöma och fastställa den språkliga
minoritetens behov av tjänster samt följa upp tillgången till tjänster och deras kvalitet.
• Motsvarande struktur finns i de nuvarande sjukvårdsdistrikten, och kan inte anses vara tillräcklig för att
tillgodose den språkliga minoritetens behov.
 
27 § i förslaget till landskapslag bör ändras så att det i tvåspråkiga landskap ska finnas en nämnd som
ansvarar för att tjänsterna på minoritetsspråket uppfyller samma krav som på majoritetsspråket.
Nämnden bör ha normalt budgetansvar och en underlydande tjänsteorganisation som bereder och verkställer
dess beslut. Nämndens ordförande bör vara ledamot i landskapsstyrelsen.
• Enligt 9 kap. i förslaget till landskapslag ska landskapet ha ett eller flera affärsverk, som fungerar som en del
av landskapet.
• De strategiska beslut som gäller landskapet fattas av landskapsfullmäktige. Ekonomiskt och juridiskt ska
affärsverket vara en del av landskapet.
• Landskapet ska ha en egen direktion och en direktör, som självständigt ska leda landskapets operativa
verksamhet.
• Enligt förslaget till valfrihetslag ska affärsverket ha ett omfattande lagstadgat ansvar för att bedöma
invånarnas servicebehov, göra upp personliga budgeter, bevilja kundsedlar, samordna och övervaka privat
tjänsteproduktion, styra valfrihetssystemet etc.
 
Det juridiska förhållandet och ansvarsfördelningen mellan landskapets ledning och affärsverket bör förtydligas.
Risken är uppenbar att de föreslagna bestämmelserna leder till att ingen i praktiken tar an-svar för att
invånarnas lagstadgade rättigheter, t.ex. rätten till tjänster på eget språk, för-verkligas.
• Enligt 70 § i förslaget till valfrihetslag kan landskapet avtala med producenter av direktvalstjänster om andra
ersättningar utöver den fasta ersättningen per registrerad kund.
De ersättningarna kan t.ex. basera sig på befolkningstäthet, avlägset läge, språkliga förhållanden och andra
motsvarande omständigheter.
• Genom förordning av statsrådet får föreskrivas om närmare grunder för sådana ersättningar för att nå
riksomfattande jämlikhet och stödja effektivitet och valfrihet samt främja befolkningens hälsa, välfärd och
funktionsförmåga.
• Enligt 3 § i förslaget till lag om landskapens finansiering är bl.a. tvåspråkighet och karaktär av skär-gård
faktorer som påverkar den finansiering landskapet får av staten; för Egentliga Finland innebär de
koefficienterna ca 20 miljoner euro på årsnivå.
Med stöd av 70 § i förslaget till valfrihetslag bör statsrådet utfärda en förordning, i vilken det föreskrivs att och
på vilket sätt tvåspråkighet och karaktär av skärgård ska påverka ersättningen till producenter av
direktvalstjänster.
 
Kimitoöns kommun hänvisar också till Kommunförbundets utlåtande.


