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YTTRANDE 

 

Social- och hälsovårdsministeriet har bett om Folktingets yttrande om förslaget till en ändring av hälso- och 

sjukvårdslagen, som skulle medföra att Vasa sjukvårdsdistrikt ges skyldighet att ordna omfattande jour dygnet 

runt. Samtidigt skulle Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikts skyldighet att ordna jourtjänster på svenska slopas. 

Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag ställning till förslaget med avseende på språkliga 

rättigheter. 

I slutet av år 2016 godkändes en ändring i 50 § i hälso- och sjukvårdslagen som gav 12 sjukvårdsdistrikt 

uppgiften att upprätthålla omfattande jour dygnet runt. Det starkt tvåspråkiga Vasa sjukvårdsdistrikt hörde inte 

till dessa. För att trygga de språkliga rättigheterna för den svenskspråkiga befolkningen i Vasa sjukvårdsdistrikt, 

blev det enspråkigt finska Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt skyldigt att betjäna även på svenska när det gäller 

vissa jourtjänster. Denna skyldighet avviker från den övriga språklagstiftningen.  

Folktinget motsatte sig lagändringen från 2016 med hänvisning till att den i praktiken kommer att försvåra 

tillgodoseendet av de grundlagstryggade språkliga rättigheterna för den svenskspråkiga befolkningen i Vasa 

sjukvårdsdistrikt. Folktinget vidhöll att Vasa sjukvårdsdistrikt är det enda sjukvårdsdistriktet på fastlandet som 

har svenska som majoritetsspråk, och att Vasa centralsjukhus verksamhet i praktiken är fullständigt tvåspråkig. 

Trots att Seinäjoki centralsjukhus vidtagit åtgärder för att klara av att ge service på svenska, är det inte realistiskt 

att bygga upp en motsvarande fungerande tvåspråkig servicekultur i ett enspråkigt sjukvårdsdistrikt eller 

landskap. 

Såsom även framgår av det nu aktuella utkastet till regeringens proposition till ändring av hälso- och 

sjukvårdslagen, har riksdagens grundlagsutskott konstaterat att den bästa lösningen för att tillgodose de 

grundläggande språkliga rättigheterna är att även Vasa sjukvårdsdistrikt upprätthåller omfattande jour dygnet 

runt (GrUU 63/2016 rd).  

Med hänvisning till ovan nämnda välkomnar Folktinget social- och hälsovårdsministeriets aktuella förslag till 

ändring av hälso- och sjukvårdslagen. Folktinget betonar samtidigt att finansieringen av de ökade kostnader som 

lagändringen medför för Vasa sjukvårdsdistrikt måste garanteras i statsbudgeten.  
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