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§ 24 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnade sammanträdet. 
 

§ 25  Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Ordföranden konstaterade de närvarande samt förklarade sammanträdet lagenligt samman-
kallat och beslutfört.  
 

§ 26  Val av protokolljusterare 

Beslut: Mikaela Ingo och Gerd Kronlund   
 
§ 27  De strategienliga, nya vårdrutinerna  

Presentation av den affektiva poliklinikens nya vårdrutiner – Vården av ätstörningspatienter 
och vården av emotionellt instabila patienter  
 
Kl. 9.00–9.35 
Vården av instabila patienter  
Psykolog Siina Hakala, klinisk sjukskötare Elina Westerlund, avdelningsskötare Birgitta 
Ivars 
 
Inledarna presenterade principerna för den vårdmodell som bygger på dialektisk beteendete-
rapi samt redogjorde för hur vården av emotionellt instabila patienter omsätts i praktiken på 
Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet. (Bilaga § 1 och 2)  
Som ett resultat av den intensiva DKT-vårdmodellen har avdelningsperioderna avsevärt 
minskat för dessa patienter, samtidigt som ibruktagningen av denna modell har bistått redu-
ceringen av vårdplatserna och den allt mera öppenvårdsbetonade vården i sjukvårdsdi-
striktet. De somatiska besöken och besöken på akutpolikliniken har också minskat för de pa-
tienter som förbundit sig till denna vårdmodell. Vårdmodellen har främjat vårdkvaliteten 
och klientorienteringen genom stärkande av patienternas egna färdigheter att klara av situat-
ioner som tidigare lett till ett ångestfullt, instabilt beteende. 
Också långväga patienter har erbjudits vård. I dylika fall har man strävat efter att arrangera 
individuell terapi och gruppterapi på samma dag. Enheten är den enda enheten i Finland 
som kan tillhandahålla vård på svenska enligt DKT-vårdmodellen. Färdighetsträning i grupp 
används också i vården av ätstörningspatienter och inom ungdomspsykiatrin. Man idkar 
även ett nära samarbete med de vuxenpsykiatriska avdelningarna. (Bilagor) 
 
Kl. 9.35–10.40   
Vården av ätstörningspatienter   
Överläkare Tarja Rauhala, klinisk sjukskötare Anne Priha, avdelningsskötare Birgitta Ivars  
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Inledarna presenterade den vårdmodell och den verksamhet som används på VCS ätstör-
ningsenhet. 
Ätstörningsenheten är en öppenvårdsenhet (öppen 8-16) som betjänar >13-åriga patienter 
och som inrättats på önskemål av primärkommunerna och på basis av befolkningens behov. 
Efter inrättandet av enheten har behovet av att köpa tjänster av privata aktörer minskat av-
sevärt/nästan helt och hållet.  
Inga remisser till enheter i Sverige har heller begärts eller uppgjorts under de senaste åren 
inom psykiatrin. I Österbottens område har man satsat väl på vården av ätstörningar – en-
heter i Vasa, Jakobstad, Karleby och Seinäjoki.  
Eftersom enheten är en dagenhet borde man i samband med utvecklandet av öppenvården 
satsa på stöd som ges på kvällar och veckoslut, samt också satsa på samarbete som syftar till 
utvecklandet av avdelningsvård för vuxna inom psykiatrin. Samarbetet med de ungdomspsy-
kiatriska och somatiska enheterna är tätt. Redan i höst har man satsat på att få familjerna in-
volverade i vården. (Bilagor)  
 
Delegationens medlemmar diskuterade aktivt om dessa båda nya verksamhetsformer. 

 
§ 28   Det psykiatriska ansvarsområdets och serviceområdets verksamhetsplaner 

2017  

Ansvarsområdeschefen presenterade det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsplan och 
serviceområdets överskötare presenterade det psykiatriska serviceområdets verksamhets-
plan för år 2017. 
Den väsentligaste verksamhetsförändringen sker i och med att en del patientbesök kommer 
att överföras till Vasa stad. I samband med den här överförs också 6 skötarbefattningar till-
sammans med verksamheten. Här är det också fråga om att man nu inom Vasa stad kan 
verkställa den arbetsfördelning som beskrivs i rekommendationen om god medicinsk praxis.  
 
Målet är att hitta lokaler för jourverksamheten och den akuta verksamheten på samjouren el-
ler i närheten av samjouren för en verksamhet som bedrivs 24/7 för att kunna koncentrera 
denna verksamhet till samjouren i Sandviken i likhet med den övriga jour- och akutverksam-
heten. Stödtjänster skulle finnas till förfogande redan i ankomstskedet och patienten skulle 
flytta till en psykiatrisk avdelning i Roparnäs först efter konstaterat behov av observat-
ion/vård.  
 
Utrymmesanvändningen i Roparnäs ska effektiveras i den mån det är möjligt genom att an-
vända utrymmena som evakueringsutrymmen för den verksamhet som bedrivs i H-huset.  
 
Terapeuterna i kognitiv beteendeterapi blir färdiga i december 2016, varefter deras psykote-
rapikunskaper kan tillgodogöras fullt ut i vården av patienterna.  
 
Den nya vårdserviceenheten kommer att bedriva verksamhet även inom psykiatrin. 
 
Verksamheten ska utvecklas vidare i enlighet med psykiatrins strategi. Befattningen som 
sakkunnig i vårdarbete har strukits från den psykiatriska enheten, varför alla ansvarsområ-
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des- och serviceområdesförmän vid sidan av deras egna arbetsuppgifter ansvarar för utveck-
landet av den psykiatriska vården i samråd med primärkommunerna.  
 
(Verksamhetsplanen 2017, bilaga till styrelsemötet) 

 

§ 29   Tillsättande av en mentalvårds- och missbrukarvårdsgrupp för vårdreformen i 
Österbotten  

Ansvarsområdeschef Ekelund berättade att de arbetsgrupper som tillsatts för vårdreformen i 
Österbotten har inlett sitt arbete, därmed även gruppen för mental- och missbrukarvård. 
Medlemmarna i arbetsgruppen utgör en mångsidig representation av det missbrukar- och 
mentalvårdsarbete som olika organisationer inom primärkommunerna, sjukvårdsdistriktet 
och den tredje sektorn bedriver i Österbotten. Arbetsgrupperna ska avge en mellanrapport 
över sitt eget område i december 2016 och en slutrapport med egna förslag till hur verksam-
heten ska ordnas innan utgången av april 2017.  

 
§ 30  Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden.  
 

§ 31  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls 8.2.2017 kl. 9.00–11.00, temat är verksamheten inom neuropsyki-
atrin på den affektiva polikliniken samt någon annan ny verksamhetsform. 

 

§ 32  Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.10  
 
 
 
Efter sammanträdet höll ordföranden ett informationsmöte för de fackliga re-
presentanterna.  
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Psykiatriska delegationen  8.2.2017 
 
§ 1  Sammanträdet öppnas 

Ordföranden öppnade sammanträdet.  
 
§ 2  Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

Närvarande medlemmar konstaterades.   
 
§ 3  Val av protokolljusterare 

                 Beslut: Anne Salovaara–Kero och Mikaela Ingo 
 
§ 4  Neuropsykiatrins arbetsgrupp 

På den affektiva polikliniken har en mångprofessionell, neuropsykiatrisk arbets-
grupp inlett sitt arbete. Den kliniska expertsjukskötaren Kimmo Lepistö och avdel-
ningsskötare Birgitta Ivars redogjorde för verksamheten.  
De började med att presentera den verksamhet som bedrivits i sin nuvarande form 
i den mångprofessionella, neuropsykiatriska arbetsgruppen från och med våren 
2016 på den affektiva polikliniken (Bilaga 1). Poliklinikens personalresurser räcker 
för tillfället till för forskning, bedömning och diagnosticering, men ingen egentlig, 
långvarigare neuropsykiatrisk träning har kunna förverkligas med de nuvarande re-
surserna. Gruppinterventioner planeras. Den verksamhet som bedrivs på enheten 
har påvisat sig vara nödvändig i sjukvårdsdistriktets område, men även insatser i 
neuropsykiatrisk träning borde tryggas i framtiden. Den kliniska expertsjuksköta-
ren medverkar i projektet Pohjanmaan Parempi Arki (Bättre vardag i Österbotten). 
Klienter anvisas från enheten tillbaka till de remitterande aktörerna och till tjäns-
ter som tillhandahålls av föreningar. Ifall man konstaterar att patienten är i behov 
av psykiatrisk specialsjukvård så anvisas hon till vederbörlig, fortsatt vård.  
 
Diskussion: Vid diskussionen noterades förekomsten av och ärftligheten av ADHD; 
vikten av en högklassig diagnosticering och tillgodogörandet av konsultationsmöj-
ligheter samt framförallt den betydelse som en diagnos och förklaring har för kli-
enter som kanske har lidit av sina symtom och sitt beteende en längre tid. Arbete 
pågår med att uppdatera ADHD–vårdkedjan i området. Arbetsfördelningen inom 
den specialiserade sjukvården – diagnosticeringen av < 16-åringar sker inom barn-
neurologin och > 16 sker på den vuxenpsykiatriska enheten. Vikten av kamratstöd 
och samarbete med ADHD- och Asperger-föreningar.  
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§ 5  Mental- och missbrukarvården i anslutning till vårdreformen - arbetsgrupp 

I anknytning till det arbete som bedrivs i Österbotten kring vårdreformen har man 
tillsatt en arbetsgrupp med experter i mental- och missbrukarvård. Ansvarsområ-
desdirektör Jesper Ekelund som hör till arbetsgruppens presidium redogjorde för 
det arbete som hittills gjorts i arbetsgruppen. 
 
Ansvarsområdesdirektör Ekelund berättade i allmänna ordalag på basis av hit-
tillsvarande rapporter om vad de arbetsgrupper som tillsatts för vårdreformen i 
Österbotten har gjort samt för den mellanrapport som arbetsgruppen för mental- 
och missbrukarvården har utarbetat (Bilaga 2). I arbetsgruppen för mental- och 
missbrukarvården har man dryftat de tjänster som ska centraliseras till en plats, 
de tjänster som ska centraliseras till tre centraler och de tjänster som ska tas nära 
klienten i form av närliggande tjänster i olika kommuner. Han presenterade också 
psykiatrins preliminära plan som anknyter till byggnationen av Sote-huset och som 
utarbetats tillsammans med representanter för Vasa stad. Enligt det förslag som 
uppgjorts i samråd med stadens social- och mentalvårdstjänster samt ansvarsper-
soner inom barnpsykiatrin borde man inhysa ett familjecenter i Sote-huset för den 
barnpsykiatriska enheten, där motsvarande tjänster också skulle tillhandahållas 
24/7 för kommunerna i Vasanejden och också för övriga som är i behov av barn-
psykiatrisk specialsjukvård, såvitt den inte tillhandahålls som närservice. Planen 
för Sote–huset tas efter en redigering av sjukvårdsdistriktets ansvarspersoner till 
nästa styrelsemöte och därefter till fullmäktige för godkännande i mars.   
 
Diskussion: En diskussion fördes utgående från redogörelsen om det framtida 
landskapets uppgifter, organiseringsansvar och sakkunnighet samt om valfriheten 
och de konsekvenser som den för med sig. Hur ska den önskade integrationen upp-
nås, med vilka instrument och medel ska vårdhänvisningen göras. Bedömningen av 
vårdbehov – resulterar den i att personer som inte enligt dagens bedömning behö-
ver vård anvisas till vård. Det arbete som utförs i de separata Sote-grupperna i Ös-
terbotten borde vara vertikalt, eftersom de omfattar processer som är förknip-
pade med varandra. Även i fråga om Sote–huset önskade man sig en bredare dis-
kussion mellan aktörerna i hela området.   
 
 

§ 6  Övriga ärenden 

Aktuell information om ansvarsområdet och serviceområdet: Ansvarsområdesdirek-
tör Jesper Ekelund och överskötare Maritta Kerätär. 
Serviceområdet får en ny överskötare 17.2.2017 då överskötare Tanja Jaakola in-
leder sitt arbete som överskötare för serviceområdet och som sekreterare för de-
legationen för den resterande mandatperioden. Den affektiva poliklinikens avdel-
ningsskötare har utsetts till överskötare för serviceområdet för barn och kvinnor 
samt för diagnostikcentret.  
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Den barnpsykiatriska polikliniken är i behov av evakueringsutrymmen i och med 
att H-huset ska tömmas inför rivningen av huset. Nya utrymmen för den barnpsy-
kiatriska polikliniken ska sökas på Roparnäsområdet, vilket kommer att påverka 
många olika funktioner i Roparnäs (förflyttningar av enheter, tekniska reparation-
er av utrymmen för den nya verksamheten). Därutöver har sjukvårdsdistriktets 
ledning ställt ett sparkrav på serviceområdet om 5 årsverken (225 000 euro) i den 
budget som godkänts för år 2017, det här berör vårdpersonalen. Förändringar i 
syfte att få verksamheten mera öppenvårdsbetonad har genomförts genom att 
stänga enheter och lägga ned befattningar, men därutöver har man också lanserat 
nya självproducerade öppenvårdsfunktioner och således fått till stånd besparingar 
som berör köptjänsterna inom den specialiserade sjukvården. Nya vårdformer, 
dess utveckling och förverkligande försvåras av besparningarna.  
 

§ 7  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls 17.5.2017 kl. 9.00. 
 

§ 8  Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.05. 
 
 
Ett informationsmöte för fackorganisationerna hölls efter sammanträdet.  
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Regional hjälpmedelsservice 
 

Att grunda en regional hjälpmedelscentral har varit under planerande sedan år 2005 och är godkänt i 

sjukvårdsdistriktes fullmäktige i anordnandeplanen för åren 2013-2016. Det senaste utredningsarbetet 

kopplat till hjälpmedelscentralen gjordes under år 2015. Vid samma tillfälle gjordes i samarbete med 

regionala arbetsgrupper en verksamhetshandbok angående tillgänglighetskriterierna för de hjälpmedel som 

omfattas av den medicinska rehabiliteringen. Därutöver har Vasa sjukvårdsditrikts representerats när man 

uppgjorde riksomfattande tillgänglighetskriterier för hjälpmedel. Från början av 2017 inleddes 

förverkligandet av en regional hjälpmedelscentral. Det medicinska ansvaret för hjälpmedelscentralen åligger 

rehabiliteringsöverläkaren. Förverkligandet sker etappvis så att den regionala hjälpmedelscentralen är i full 

funktion 2019. 

 

Målsättning 

Senast när den kommande SOTE-reformen genomförs måste den regionala hjälpmedelscentralen 

förverkligas. Inom en regional hjälpmedelscentral kan man säkerställa en jämlik hjälpmedelsservice inom 

Vasa sjukvårdsdistrikt. Koordineringen och utvecklingsansvaret för områdets hjälpmedelsservice kommer att 

åligga den regionala hjälpmedelscentralen. Det är meningen att den regionala hjälpmedelscentralen skall 

omfatta också socialvårdens hjälpmedel. Hjälpmedel som hör till enheter inom ögon-, öron eller 

lungsjukdomar kommer inte att höra till den regionala hjälpmedelscentralen.  

 
I följande bild finns förenklat beskrivet verksamhetsidén för den regionala hjälpmedelscentralen. I bilden 

motsvarar närserviceenhet dagens hälsovårdscentraler. Närtjänsterna angående de hjälpmedlen som bjuds 

åt invånarna blir som tidigare. Kostnadseffektivitet och klarhet fås genom gemensamma verksamhetssätt och 

genom centraliserade anskaffningar. 
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Bild.  En helhetsbild av den regionala hjälpmedelscentralens funktion. 

 

 

Hjälpmedelsservice 

Klienterna skall också framöver få sina hjälpmedel enligt närserviceprincipen. Detta betyder att klienten får 

de behövliga hjälpmedlen antingen från den egna grundhälsovårdsenhet eller när klienten skrivs ut från 

sjukhuset.  

 

Anasvaret för den krävande hjälpmedelsservicen för svårt rörelseförhindrade och multihandikappade 

klienter kvarstår hos hjälpmedelscentralen. Också all hjälpmedelsservice för barn koncentreas till 

hjälpmedelscentralen.  

 

Inom specialsjukvården kvarstår som tidigare ansvaret för hela hjälpmedelsprocessen . omfattande  

anskaffning, överlåtande, skolning, underhåll mm – för synhjälpmedel inom enheten för ögonsjukdomar, för 
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hörselhjälpmedel inom enheten för öronsjukdomar och för andningshjälpmedel inom enheten för 

lungsjukdomar. Alla övriga hjälpmedel hör till hjälpmedelscentralens ansvarsområde.   

 

Hjälpmedelscentralen har ansvar för koordineringen och utvecklingen av hjälpmedelsservicen. Med hjälp av 

det gemensamma informationssystemet (Effector) kan man optimera hjälpmedelsmängden genom 

cirkulation och på så sätt undvika lagerbehov. Anskaffningarna sker delvis som samanskaffning inom ERVA-

området, varvid behövs sakkunniga från sjukvårdsdistriktes hela område. Huvudansvaret för anskaffningar, 

beställningar, fakturering, logistik, skolning och upprätthållande av kunnandet åligger i alla fall den 

regionala hjälpmedelscentralen.  

 

Transport/Logistik, Service 

Transporten av hjälpmedel mellan hjälpmedelscentralen och de olika verksamhetspunkterna inom området 

skulle ske med en distributionstransport exempelvis enligt Södra och Norra distributionsrutterna. Därtill 

behövs andra typer av transportalternativ för akuta behov.   

Också i fortsättningen borde närserviceenheterna kunna föra hem hjälpmedel till klienterna. 

Huvudprincipen är, att klienterna och deras anhöriga såsom tidigare skall sköta om transporten själva.  

 

Serviceansvaret för grundhjälpmedel blir kvar hos närserviceenheterna.  Den regionala hjälpmedelscentralen 

svarar för servicen av specialhjälpmedel och exempelvis elektriska hjälpmedel. De kompletteringsdelar och 

reservdelar som behövs vid servicen bekostas ur den gemensamma hjälpmedelsbudgeten.  

 

Effector-IT-system 

För att kunna fungera kräver den regionala hjälpmedelsservicen ett gemensamt IT-system. Ett gemensamt 

IT-system möjliggör att man kan hantera hela administrationen av hjälpmedlen inom distriktets område. Till 

hanteringen hör bl.a. cirkulation av hjälpmedel mellan enheter/klienter, anskaffningarna, beställningar, 

logistik och service. Inom sjukvårdsdistriktes området är Effector-IT-systemet i användning vid 

hjälpmedelsservicen i Jakobstad (för specialsjukvårdens hjälpmedel) , Korsholm och Vasa.  
 

Kostnaderna för anskaffningen av hjälpmedel 2016  

I nedan stående tabell finns de förverkligade kostnaderna för anskaffningen av hjälpmedel inom den 

medicinska rehabiliteringen år 2016. Socialvårdens anskaffningar ingår inte i kostnaderna. För 

Centralsjukhusets del innehåller den förverkligade summan löner för de anställda, Tikoteket, 

hjälpmedelsanskaffningar, och de framöver beräknade utrymmeskostnaderna.  
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Utgående från kostnaderna i tabellen beräknas en budget för den regionala hjälpmedelscentralen för år 2018.

Nyttan under det första året syns i anskaffningsprisen för de centraliserade anskaffningarna, men framöver

också genom ökningen av cirkulationen av hjälpmedel.

HJÄLPMEDELSANSKAFFNINGAR FÖR MEDICINSK REHABILITERING
2016

€

Specialsjukvårdens kostnader 1 725 000
hjälpmedel och
service

521 000
loner och övr.
kostnader

2 246 000
Svd:s medlemskommuners
kostnader
Vasa 167000

Laihela 67000
inh. effector underh, hjälpmedel,
transporter mm.

Korsholm 120000 Korsholm och Vörå

Närpes, Kaskö 93000

Malax, Korsnäs 38000

Kristinestad 35000

Jakobstad soc. och hälsov.
verksamh. 360000
(Larsmo, Nykarleby,
Pedersöre)

Tot. 880000

Förenhetligabde av IT-system, engångsavgifter
Licenser (stöd, beställninar,
transport.) 9300
konvertering av uppgifter
Jakobstad, Nykarleby Effector 8160
effica/omgivning a´4000€ 8000 Kristinestad, Jakobstadsnejdens hvc.n
Abilita/omgivning a´5100 € 10200 Närpes,MalaxKorsnäs

Underhållskostnad /år 30000
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Plan för ett stegvis förverkligande av en regional hjälpmedelscentral 2017-2019 

 2017 2018 2019 

Effector Ett gemensamt IT-

system för 

hjälpmedel tas i bruk 

inom hela svd:s 

område. 

Hjälpmedlen 

överförs till ett 

gemensamt register. 

Nya moduler tas i bruk för de 

regionala beställningarna och 

transportrekvireringar.  

Senare tas också en 

servicemodul i bruk.  

Utökas till 

socialvårdens 

hjälpmedel. 

Personal

- 

resurser 

Före maj skall de 

viktigaste 

resursbehoven vara 

definierade.  

(överföringar?) 

- Hjälmdelssakkunnig 

- Serviceman 

- Sekreterarenhetens 

resurs 

- Logistikarbetare 

(lönestöd?) 

Specialyrkesman 

(byggnadsingenjör) 

- kartlägger 

socialens 

hemändringsp

rojekt inom 

området 

Logistik utreds befintliga 

logistiska lösningar 

och behov. Behov? > 

konkurrensutsättnin

g.  

Genom centraliseringen av 

leveranserna  logistiken i 

praktik. 

 

Utrymm 

/ lager 

Hjälpmedelscentrale

n flyttar till S-huset.. 

Behovet av 

lagerutrymme? 

 Socialvårdens 

hjälpmedel, ramper, 

hissar kräver 

lagerutrymme, för att 

man skall kunna 

cirkulera dessa 

regionalt. 
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Service Centralsjukhusets 

service gällande 

hjälpmedlen 

förenhetligad 

funktionellt och 

administrativt med 

hjälpmedelscentrale

n. 

Konkurrensutsättning av 

tilläggs- och reservdelar. 

(kostnadsinbesparing) 

I bruktagande av en 

ervicemodul inom hela 

området.  

    
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
    
    
    

 

   
   
   

 

 
 
 

 



 
Svd:s direktör – Shp:n johtaja   20.3.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 7 Lupa VSHP:n potilasturvallisuuden vaaratapahtuma-ilmoitusten 

eli  HaiPro tietokannan käyttöön tutkimustyössä 
 
§ 8 Hankintapäätös: Koronaariangiografialaitteisto sydänasemalle; Siemens 

Healthcare Oy; 975 040 €  
 
§ 9 Hankintapäätös: U-rakennuksen irtokalusteet; Isku Oy; 221 643 € 
 
§ 10 Turvallisen lääkehoitotyöryhmän kokoonpanon päivitys 
 
§ 11 Hankintapäätös:  Spect/CT-laitteisto kliinisen fysiologian ja isotooppilää-

ketieteen osastolle; GE Healthcare Finland Oy:n laitteistokokoonpano; 
813 000 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 27.2.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

2017 

 

§ 10 Laparaskoopin hankinta 

§ 11 KTG-laitteen hankinta 

§ 12 Indragning av tjänster och befattningar 

§ 13 Ersättningsanspråk för förlorade örhängen 

§ 14 Korvaus rikkoutuneista silmälaseista 

§ 15 Käytöstä poistetun irtaimiston myynti 

§ 16 Rotaatiomikrotomin hankinta 

§ 17 ABL-tarvikkeiden hankinta 

§ 18 Verikeskustarvikkeiden hankinta 

§ 19 Leikkausoptiikan hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 19 Tutkimuslupa tutkimukselle ”Vaikuttavuuden johtaminen G3-hanke”  

Miika Linna Aalto Yliopisto 
 

§ 20 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 
patientdokumentation 

 
§ 21 Konfidentiell personalärende 
 
§ 22 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Fabryn tauti Suomessa ”; kardiolo-

gian apulaisylilääkäri Päivi Pietilä-Effati 
 
§ 22 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
 
§ 23 Konfidentiell personalärende 
 
§ 23 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Tosilitsumabi-hoitoa saaneiden las-

tenreumapotilaiden valtakunnallinen tiedonkeruu”; lastentautien apu-
laisylilääkäri Maria Backström 

 
§ 24 Työryhmän asettaminen ”Hoitoon palaavien potilaiden koordinoimiseksi”  
 
§ 25 ”Ensihoitopalvelun SOTE-valmistelutyöryhmän” asettaminen 2017-2018 
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                                                                              20.3.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 23 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för röntgenskötare ändras till befattning 

fr.o.m. 1.8.2017 
 
§ 24 Ändring till tjänsteregistret: En sjukskötarevakans ändras till deltid 50 % + 25 % 

+ 25 % fr.o.m. 1.3.2017 på neurologiska polikliniken 
 
§ 25     -- 
 
§ 26 Val av patientombudsman; Marjut Meltoranta 
 
§ 27 Delegeringsbeslut; Tanja Jaakola blir överskötare på serviceområdet för psykiatri 
 
§ 28 Delegeringsbeslut; Birgitta Ivars blir överskötare på serviceområdet för kvinnor 

och barn samt för diagnostikcentret 
 
§ 29  Ylihoitajan viran siirto sairaanhoidon tuen palvelualueelta psykiatrian palvelu-

alueelle 
 
§ 30 Ylihoitajan palkkamenojen jako kahden yksikön kesken 
 
§ 31 Sairaanhoitajan toimen siirto sairaanhoidon tuen palvelualueelta avohoidon pal-

velualueelle 
 
§ 32 Tillstånd för magisteravhandling ”Mellanchefens dilemma” – Avdelningsskötares 

uppleverser av etiska problem. Examensarbete för högre yrkeshögskoleexamen 
inom social- och hälsovård; Magdalena Rönnlöf 

 
§ 33 Ändring till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning på patientservicepunkt änd-

ras till deltid 50 % + 50 %  fr.o.m. 20.3.2017. Befattning på 50 % överförs från pa-
tientservicepunkt till vårdservice-enhet 1 

 
§ 34 Lupa maisteritason opinnäytetyölle ”Esimiesasemassa olevien työntekijöiden ko-

kemuksia VKS organisaatiomallin sekä johtamisjärjestelmän muutoksesta”; Vaa-
san yo, sosiaali- ja terveyshallintotiede, hyvinvointipalveluiden johtamisen oh-
jelma; Riikka Vesalainen 

 
§ 35 Päätösvallan siirto henkilöstöhallinnollisissa asioissa esteellisyyden vuoksi 
 
§ 36 Lupa maisteritason opinnäytetyölle ”Organisaation sisäiset asiakkaat osana laa-

dunhallintaa” case Vaasan keskussairaalan hoidon palveluyksikössä; Vaasan yli-
opisto, sosiaali- ja terveyshallintotiede, hallintotieteiden maisteri ohjelma; Jenna 
Auranen 
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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM UTKAST TILL VALFRIHETSLAGSTIFTNING INOM 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDEN 

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber kommunerna i Fastlandsfinland,
samkommunerna, övriga producenter av socialvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster samt 
övriga instanser som nämns i sändlistan lämna yttranden om det bifogade utkastet till regeringens 
proposition med förslag till valfrihetslagstiftning. Även andra instanser än de som nämns i 
sändlistan kan lämna yttrande om saken.

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering och de riktlinjer som regeringen 
drog upp den 20 oktober 2015, den 7 november 2015 och den 5 april 2016 ska en social- och 
hälsovårdsreform genomföras i Finland. I samband med reformen bereds lagstiftning om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovården. Regeringspropositionen som begäran om utlåtande gäller är 
avsedd att främja kundernas möjligheter att inom social- och hälsovården välja tjänsteproducent, 
förbättra tillgången till tjänsterna och deras kvalitet samt stärka incitamenten för en kostnadseffektiv 
verksamhet och kontinuerlig utveckling. Lagen tillämpas på social- och hälsovården som omfattas 
av landskapets organiseringsansvar. 

I den fortsatta beredningen av lagutkastet kompletteras och preciseras de rättigheter och 
skyldigheter som gäller landskapets styrnings- och uppföljningssystem och producenternas 
rättigheter och skyldigheter så att de blir exaktare särskilt i fråga om systemet med kund- och 
betalsedlar. Avsikten med att precisera bestämmelserna är att landskapet ska ha tillräckliga metoder 
för att säkerställa social- och hälsotjänsterna på lika villkor. I lagen och den övriga riksomfattande 
styrningen sörjer man för att landskapen fungerar på ett tillräckligt enhetligt sätt på riksnivå. Med 
preciseringen säkerställer man även kundens rättsskydd och förtydligar tjänsteproducenternas 
ställning. Preciseringarna kommer att beredas under remissbehandlingen utifrån remissvaren. I 
begäran om utlåtande finns frågor som betjänar detta.

Valfrihetslagstiftningen har beretts i samband med landskaps- och social- och hälsovårdsreformen. I 
reformen ska till lagen om produktion av social- och hälsotjänster tas in bestämmelser om 
väsentliga krav som gäller tjänsteproduktionen (ackreditering eller certifiering). Dessutom kommer 
lagförslaget som gäller tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att sändas på remiss på 
nytt. Begäran om utlåtande om dessa förslag till bestämmelser kommer att lämnas i februari 2017. I
samband med valfrihetslagstiftningen föreslås det att till patientlagen och socialvårdens klientlag 
ska fogas nya bestämmelser om assisterat beslutsfattande. Som en del av social- och 
hälsovårdsreformen förenklas även finansieringssystemet. Under 2017 utarbetas dessutom en 
regeringsproposition med förslag till förenkling av flerkanalsfinansieringen.

Begäran om utlåtande besvaras genom en elektronisk enkät som innehåller preciserade frågor om 
utkastet till regeringsproposition. I enkäten är det möjligt att motivera svaren på frågorna, och 
dessutom finns det gott om plats för fritt formulerade kommentarer och detaljerade förslag till 
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författningsändring. Det material som hör till begäran om utlåtande finns på adressen 
http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-31-1-2017

De yttranden som lämnas kommer att beaktas vid beredningen av regeringens proposition. Det är 
möjligt att besvara enkäten på finska eller svenska. 

Vänligen lämna svaren till social- och hälsovårdsministeriet senast 28.3.2017 före kl. 16.15.
Remissvaren är offentliga. När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de svar som 
har kommit in inom utsatt tid. 

Den elektroniska enkäten finns på adressen 
https://www.webropolsurveys.com/S/DD716A436F244986.par

Enkäten öppnas inte nödvändigtvis i alla webbläsare.

Ytterligare information om enkäten ges av:

Projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012, e-post tuomas.poysti@stm.fi
Avdelningschef, överdirektör Outi Antila, tfn 02951 63164, e-post outi.antila@stm.fi
Avdelningschef, överdirektör Kirsi Varhila, tfn 02951 63338, e-post kirsi.varhila@stm.fi
Regeringsråd Pirjo Kainulainen, tfn 02951 63092, e-post pirjo.kainulainen@stm.fi

Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till:

Avdelningssekreterare Jenni Rantalainen, tfn 02951 63003, e-post jenni.rantalainen@stm.fi
Projektsekreterare Jaana Aho, tfn 02951 63395, e-post jaana.aho@stm.fi 

Understatssekreterare Tuomas Pöysti

Regeringsråd Pirjo Kainulainen

BILAGOR Utkast till regeringens proposition om lag om valfrihet inom social- och 
hälsovården, allmän motivering 31.1.2017
Utkast till regeringens proposition om lag om valfrihet inom social- och 
hälsovården, detaljmotivering 31.1.2017
Utkast till regeringens proposition om lag om valfrihet inom social- och 
hälsovården, lagutkast 31.1.2017
Utkast till regeringens proposition om lag om valfrihet inom social- och 
hälsovården, förslag till bestämmelserna för assistans vid beslutsfattande
31.1.2017
Utkastet till valfrihetslag på remiss, pressmeddelandet 31.1.2017
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Sammanfattning av den föreslagna valfrihetsmodellen för kunder 
31.1.2017
Diapresentation, vad innebär valfrihet för mig 31.1.2017 (på finska)
Vanliga frågor om valfrihet
Valfrihetslagen som en del av lagstiftningen om social- hälsotjänster, 
promemoria 31.1.2017
Valfrihetslagens bestämmelser om sökande av ändring, promemoria 
31.1.2017
Remissenkäten som textfil 

SÄNDLISTA Statsrådets kansli
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet
Försvarsministeriet
Utrikesministeriet
Finansministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet

Kommunerna i Fastlandsfinland
Samkommunerna inom socialvården och hälso- och sjukvården
Samarbetsområdena inom social- och hälsovården
Landskapsförbunden
Folkpensionsanstalten
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira)
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
Institutet för hälsa och välfärd
Regionförvaltningsverken
Närings-, trafik- och miljöcentralerna
Arbets- och näringsbyråerna
Teknologiska forskningscentralen VTT
Diskrimineringsombudsmannen
Jämställdhetsombudsmannen
Barnombudsmannen
Pensionsskyddscentralen
Samarbetsområdena för miljö- och hälsoskyddet
Kompetenscentrumen inom det sociala området
Sametinget
Trafikverket
Landsbygdsverket
Statistikcentralen
Skatteförvaltningen
Befolkningsregistercentralen
Innovationsfinansieringsverket Tekes
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Bokföringsnämndens kommunsektion KILA
Kommunernas garanticentral

Centern i Finland
Sannfinländarna
Samlingspartiet
Finlands Socialdemokratiska Parti
Gröna förbundet
Vänsterförbundet
Svenska folkpartiet i Finland
Kristdemokraterna i Finland
Finlands Kommunistiska Parti
Kommunistiska Arbetarpartiet – För Fred och Socialism
Liberaalipuolue – Vapaus valita
Piratpartiet
Djurrättspartiet i Finland r.p.
Medborgarpartiet r.p.
Feministiska partiet r.p.

Riksfogdeämbetet
Riksåklagarämbetet
Högsta förvaltningsdomstolen
Justitiekanslersämbetet
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Statens revisionsverk
Finlands universitet och yrkeshögskolor

Finlands Kommunförbund
Kommunala arbetsmarknadsverket
Finlands näringsliv  
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Tjänstemannacentralorganisationen STTK
Akava
Kunta-alan unioni
Pardia
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo rf
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Hyvinvointialan liitto
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands Tandläkarförbund
Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer
Finlands Läkarförbund
Tehy rf
Läkarföretagen rf
Svenska Finlands folkting SFF
KEVA
Konkurrens- och konsumentverket
Företagarna i Finland
Centralhandelskammaren
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Finlands sjuksköterskeförbund
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Riksomfattande handikapprådet
Handikappforum
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf
Skattebetalarnas Centralförbund
Försörjningsberedskapscentralen
Kansanterveystyön johtajien verkosto
Sairaanhoitopiirien johtajien yhdistys
Sosiaalijohto – Socialledning ry
Statens ekonomiska forskningscentral VATT
Näringslivets forskningsinstitut Etla
Löntagarnas forskningsinstitut
Konsumentförbundet
Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE)

FÖR KÄNNEDOM Familje- och omsorgsminister Juha Rehula
Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen
Näringsminister Mika Lintilä
Justitie- och arbetsminister Jari Lindström
Reformministrarna
Statsministers statssekreterare Paula Lehtomäki
Statssekreterare Samuli Virtanen
Statssekreterare Jari Partanen
Statssekreterare Risto Artjoki
Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause
Specialmedarbetare Riikka Pirkkalainen
Specialmedarbetare Niina Perälä
Specialmedarbetare Tiina Ullvèn-Putkonen
Specialmedarbetare Anssi Kujala
Specialmedarbetare Mikko Kortelainen
Specialmedarbetare Ville Valkonen
Specialmedarbetare Elisa Tarkiainen
Specialmedarbetare Sami Miettinen
Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen
Specialmedarbetare Markku Rajala 
Specialmedarbetare Hannu Väänänen 
Specialmedarbetare Jannika Ranta 
Specialmedarbetare Juha Halttunen 
Specialmedarbetare Sakari Puisto
Statstjänstemannastyrgruppen
Statstjänstemannastyrgruppen för frågor om landskapsreformen
Projektgruppen
Beredningsgruppen för att bereda en lag om klienters valfrihet och förenkling 
av flerkanalsfinansieringen
Beredningsgruppen för att utveckla tjänsteproduktionen 
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Social- och hälsovårdsministeriets avdelningar
- Registratorskontoret
- Hankeikkuna
Finansministeriets avdelningar
Finansministeriets registratorskontor
Arbets- och näringsministeriet avdelningar
Arbets- och näringsministeriet registratorskontor
Ålands landskapsregering



Utkast till regeringens proposition om lag om valfrihet inom social- och hälsovården, 
lagutkast 31.1.2017

Lag 

om kundens valfrihet inom social- och hälsovården

1 kap. 

Allmänna bestämmelser

1 § Lagens syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna lag är att för social- och hälsovårdens kunder främja möjligheterna att välja 
tjänsteproducent, förbättra tillgången till och kvaliteten på tjänsterna samt att öka incitamenten för 
en kostnadseffektiv verksamhet och kontinuerlig utveckling inom servicesystemet.

Lagen ska tillämpas på social- och hälsovård som omfattas av landskapets organiseringsansvar. 
Bestämmelser om landskapets organiseringsansvar finns i lagen om ordnande av social- och 
hälsovård (XX/XXXX). 

2 § Definitioner

I denna lag avses med 

1) kund invånarna i ett landskap och andra personer för vilka landskapet med stöd av lag ska ordna 
social- och hälsotjänster,

2) bedömning av servicebehovet bedömning av servicebehovet enligt 36 och 37 § i socialvårdslagen 
(1301/2014) samt bedömning av vårdbehovet enligt hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010),

3) kundplan en plan för undersökning, vård och medicinsk rehabilitering enligt 4 a § i lagen om 
patientens ställning och rättigheter (785/1992), nedan patientlagen, en service- och vårdplan enligt 
7 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), nedan 
socialvårdens klientlag, en klientplan enligt 39 § i socialvårdslagen, en serviceplan enligt 16 § i 
lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och 
hälsovårdstjänster för äldre (980/2012), nedan äldreomsorgslagen, en serviceplan enligt 3 a § 2 
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mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987), nedan 
handikappservicelagen, samt en klientplan enligt 30 § i barnskyddslagen (417/2007),

4) tjänsteproducent landskapets affärsverk (nedan affärsverk) enligt 52 § i landskapslagen samt 
aktiebolag och andra bolag, sammanslutningar, föreningar, andelslag, stiftelser och självständiga 
yrkesutövare vilka för landskapet producerar social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten 
enligt denna lag, 

5) tjänsteenhet en tjänsteproducents administrativt organiserade enhet där det produceras social-
och hälsotjänster som omfattas av valfriheten enligt denna lag; tjänstenheten kan ha flera 
verksamhetsställen, 

6) direktvalstjänster tjänster för vilka kunden själv kan välja tjänsteproducent direkt, utan att 
landskapet anvisat honom eller henne en sådan eller affärsverket gjort en bedömning av 
servicebehovet, 

7) social- och hälsocentral en tjänsteproducents verksamhetsställe där det produceras 
direktvalstjänster inom social- och hälsovård,

8) mun- och tandvårdsenhet en tjänsteproducents verksamhetsställe där det produceras 
direktvalstjänster inom mun- och tandvård, 

9) betalsedel en social- och hälsocentrals eller mun- och tandvårdsenhets förbindelse till en kund att 
ersätta kostnaderna för en tjänst som en annan av kunden vald tjänsteproducent har tillhandahållit, 
upp till ett värde som producenten av direktvalstjänster har bestämt på förhand,

10) kundsedel en förbindelse av ett av det organiseringsansvariga landskapets affärsverk till en kund 
att ersätta kostnaderna för en direktvalstjänst som en annan av kunden vald tjänsteproducent har 
tillhandahållit, upp till ett värde som landskapet har bestämt på förhand, 

11) personlig budget en förbindelse av ett av det organiseringsansvariga landskapets affärsverk till 
en kund, på grund av kundens behov av hjälp, stöd eller service samt av detta följande kostnader, att 
ersätta kostnaderna för tjänster som tillhandahållits av andra tjänsteproducenter som kunden valt, 
upp till ett värde som affärsverket har bestämt på förhand.

3 § Förhållande till annan lagstiftning

På tjänsteproducenter som avses i denna lag tillämpas dessutom lagen om ordnande av social- och 
hälsovård och lagen om produktion av social- och hälsotjänster (   /   ), nedan 
tjänsteproduktionslagen.

På kundavgifter tillämpas lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992). 
Landskapet tar hos kunderna ut kundavgifter för tjänster som de får med stöd av denna lag. 
Tjänsteproducenterna kan dock enligt 3 § i den ovannämnda lagen hos kunderna ta ut en avgift för 
outnyttjad mottagningstid. 
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Bestämmelser om patientens rätt att använda gränsöverskridande hälso- och sjukvårdstjänster och 
om kostnadsersättning för dessa tjänster finns i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
(1201/2013). 

I fråga om social- och hälsovården samt i fråga om kundens och patientens ställning och rättigheter 
gäller dessutom vad som föreskrivs i annan lagstiftning. 

2 kap. 

Kundens valfrihet

4 § Kundens rätt att välja

Kunden har rätt att välja tjänsteproducent och dess verksamhetsställe samt en yrkesutbildad person 
eller en grupp yrkesutbildade personer som tillhandahåller tjänster enligt vad som föreskrivs i denna 
eller någon annan lag. 

Kunden kan välja tjänsteproducent inom hela Finland om inte något annat uttryckligen föreskrivs i 
lag.

5 § Valfrihet i fråga om direktvalstjänster 

När det gäller direktvalstjänster enligt 15 § har kunden rätt att utan att landskapet anvisat honom 
eller henne en tjänsteproducent eller affärsverket gjort en bedömning av servicebehovet själv välja 

1) en social- och hälsocentral samt en mun- och tandvårdsenhet där direktvalstjänster produceras i 
enlighet med 3 kap.,

2) en social- och hälsocentral samt en mun- och tandvårdsenhet där direktvalstjänster tillfälligt 
produceras i enlighet med 7 §, samt

3) en yrkesutbildad person eller en grupp yrkesutbildade personer som tillhandahåller tjänster i 
enlighet med 9 §.

Dessutom har en kund som beviljats en betalsedel rätt att på det sätt som avses i 17 § välja 
tjänsteproducent utifrån social- och hälsocentralens samt mun- och tandvårdsenhetens bedömning 
av servicebehovet.  

6 § Valfrihet i fråga om tjänster för vilka affärsverket har produktionsansvar

Affärsverket ansvarar i enlighet med lagen om ordnande av social- och hälsovård för produktion av 
andra tjänster än direktvalstjänster. När det gäller tjänster som produceras av affärsverket har 
kunden rätt att välja 

1) affärsverkets verksamhetsställe på basnivå i enlighet med 4 kap.,

2) affärsverkets verksamhetsställe på specialnivå i enlighet med 4 kap,
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3) affärsverkets tillfälliga verksamhetsställe i enlighet med 7 §, och 

4) en yrkesutbildad person eller en grupp yrkesutbildade personer som tillhandahåller tjänster i 
enlighet med 9 §.

På basis av en bedömning av servicebehovet som affärsverket gör har kunden dessutom rätt att välja 

1) tjänsteproducent mot en kundsedel som beviljats kunden i enlighet med 5 kap., samt 

2) tjänsteproducent enligt en personlig budget som beviljats kunden samt i enlighet med 6 kap. 
påverka tjänsternas innehåll.

7 § Val av tillfällig tjänsteproducent

Om en kund på grund av arbete, studier, fritid, en nära anhörigs eller en annan närstående persons 
boende eller av någon annan motsvarande orsak tillfälligt bor eller vistas utanför den kommun där 
affärsverkets verksamhetsställe som kunden valt är beläget, får kunden också anlita tjänster som 
tillhandahålls av affärsverkets verksamhetsställe i en annan kommun. På motsvarande sätt får 
kunden i dessa situationer också anlita en annan social- och hälsocentrals eller mun- och 
tandvårdsenhets tjänster än sådana som tillhandahålls av den producent av direktvalstjänster som 
kunden valt, om kunden vistas i en kommun där den producent av direktvalstjänster som kunden 
valt inte har något verksamhetsställe. En kund kan tillfälligt välja den social- och hälsocentral samt
mun- och tandvårdsenhet som enligt vad en producent av direktvalstjänster på förhand offentligt har 
meddelat tar emot nya kunder.

En kund ska minst en vecka före servicebehovet meddela landskapet vilken tillfällig 
tjänsteproducent och vilket av dess verksamhetsställen han eller hon har valt. Meddelandet ska ges
via informationshanteringstjänsten enligt 66 § 1 mom. eller annars skriftligt till det landskap där 
kunden är bosatt. Landskapet ska omedelbart underrätta den huvudsakliga och den tillfälliga 
tjänsteproducenten om kundens val. 

8 § Brådskande social- och hälsovård

Bestämmelser om rätten till brådskande sjukvård oberoende av boningsorten finns i 50 § i hälso-
och sjukvårdslagen och bestämmelser om rätten att i brådskande fall få socialservice finns i 12 § i 
socialvårdslagen.

En kund har rätt att få brådskande social- och hälsovård och mun- och tandvård enligt 15 § också av 
en annan producent av direktvalstjänster än den som kunden valt, inom ramen för öppettiderna för 
dess verksamhetsställe.

9 § Val av yrkesutbildad person 

En kund kan inom kundförhållandet välja en yrkesutbildad person eller en grupp yrkesutbildade 
personer inom socialvården respektive hälso- och sjukvården, i den omfattning detta är möjligt med 
tanke på en ändamålsenlig verksamhet samt kundens rätt till tjänster som är trygga och av god 
kvalitet. 

I återkommande kundförhållanden och under samma vårdperiod ska tjänsterna om möjligt ordnas så 
att de kan tillhandahållas av samma yrkesutbildade person. 
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10 § Val av tjänsteproducent för minderåriga

För en minderårig kund ska tjänsteproducent väljas av kundens vårdnadshavare eller av en annan 
laglig företrädare. Om en minderårig som fyllt 12 år dock med hänsyn till ålder och utvecklingsnivå 
själv kan fatta beslut om vården och omsorgen får han eller hon själv välja tjänsteproducent. 

Om en minderårig kund eller kundens lagliga företrädare inte väljer en tjänsteproducent, ska 
landskapet anvisa kunden den tjänsteproducent vars verksamhetsställe är bäst tillgängligt för 
kunden. Om landskapet har anvisat kunden en tjänsteproducent får kunden eller kundens lagliga 
företrädare dock byta tjänsteproducent oberoende av tidsfristen. 

11 § Val av tjänsteproducent i särskilda situationer

I situationer som avses i 9 § i socialvårdens klientlag och i 6 § i patientlagen ska det i samråd med 
den lagliga företrädarenför eller en nära anhörig eller någon annan närstående person till en kund 
som har uppnått myndighetsåldern utredas vilken tjänsteproducent som bäst motsvarar kundens 
vilja. 

Om en kund som har uppnått myndighetsåldern inte själv väljer eller förmår välja tjänsteproducent 
och om kunden inte har en laglig företrädare eller om den lagliga företrädaren inte väljer 
tjänsteproducent, ska landskapet anvisa kunden den tjänsteproducent vars verksamhetsställe är bäst 
tillgängligt för kunden. Om landskapet har anvisat kunden en tjänsteproducent får kunden eller 
kundens lagliga företrädare dock byta tjänsteproducent oberoende av tidsfristen. 

12 § Begränsningar av valfriheten

Rätten att välja tjänsteproducent och dess verksamhetsställe gäller inte skolhälsovård och 
studerandehälsovård enligt 16 och 17 § i hälso- och sjukvårdslagen. 

När det för en kund har fattats ett beslut om vård eller omvårdnad oberoende av kundens vilja, är 
det av grundad anledning som har samband med vården eller omvårdnaden möjligt att göra 
undantag från kundens rätt att välja vilken tjänsteenhet eller vilket av affärsverkets 
verksamhetsställen som ska producera vården eller omvårdnaden. 

13 § Social- och hälsotjänster under sluten vård

Den som tillhandahåller sluten vård eller service på en institution ansvarar för att det i samband med 
vården eller servicen produceras social- och hälsotjänster för kunden. Om kunden får sluten vård 
eller service på en institution i över en månads tid, avbryts tjänsteproducentens ansvar för den tid 
som vården eller servicen tillhandahålls. 
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3 kap. 

Direktvalstjänster

14 § Val av social- och hälsocentral samt av mun- och tandvårdsenhet

En kund har rätt att välja social- och hälsocentral samt mun- och tandvårdsenhet. Samlade tjänster 
som omfattar social- och hälsovård respektive mun- och tandvård enligt 15 § ska väljas separat från 
varandra. Kunden kan samtidigt välja endast en tjänsteproducent för respektive samlade tjänster. 

En producent av direktvalstjänster ska ge kunden möjlighet att anlita också sina andra 
verksamhetsställen än den social- och hälsocentral eller mun- och tandvårdsenhet som kunden valt. 

15 § Direktvalstjänster

I de samlade direktvalstjänster inom social- och hälsovården som produceras vid en social- och 
hälsocentral ingår sådana samlade tjänster på basnivå och utvidgad basnivå som avses nedan i 2 
mom. 1 punkten och 3 mom. 1 och 2 punkten. I de samlade tjänster som produceras vid en mun-
och tandvårdsenhet ingår sådana mun- och tandvårdstjänster som avses i 2 mom. 2 punkten och 3 
mom. 3 punkten. Landskapet kan dessutom besluta att också andra tjänster ska omfattas av samlade 
tjänster.

Följande samlade tjänster hör till basnivån:

1) av tjänsterna inom socialvården samt hälso- och sjukvården:

a) hälsorådgivning och hälsoundersökningar enligt 13 § i hälso- och sjukvårdslagen, 

b) rådgivning och handledning i öppenvård på basnivå,

c) konstaterande och symtomatisk behandling av allmänna symtom, medicinsk undersökning, 
diagnostik och behandling av allmänna sjukdomar samt konstaterande och behandling av de 
vanligaste kroniska sjukdomarna,

d) utfärdande av intyg enligt 22 § i hälso- och sjukvårdslagen när intygen har samband med tjänster 
som tillhandahållits enligt a–c-punkterna,

e) rådgivning och handledning enligt 6 § i socialvårdslagen samt rådgivning och handledning enligt 
12 § i äldreomsorgslagen,

f) mottagningsverksamhet i anslutning till de tjänster som nämns ovan.

2) av tjänsterna inom mun- och tandvården:

a) förebyggande av munsjukdomar, rådgivning och andra tjänster i samband därmed samt 
regelbundna munhälsokontroller, 

b) undersökning av mun och tänder, bedömning av vårdbehovet och vårdplanering,
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c) konstaterande och symtomatisk behandling av munsjukdomar, inklusive tandköttssjukdomar och 
tandinfektioner, 

d) korrigerande och kirurgisk mun- och tandvård,

e) tandläkarintyg och tandläkarutlåtanden,

f) bilddiagnostik och mottagningsverksamhet i samband med ovannämnda tjänster.

Till den utvidgade basnivån hör samlade tjänster och tjänstekedjor som definierats av landskapet, 
enligt följande:

1) konsultationer med yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården och tjänster som ges 
vid öppen mottagning i anslutning till de tjänster som nämns i 2 mom. 1 punkten, 

2) sådana tjänster enligt 14 § 1 mom. i socialvårdslagen som kunderna behöver tillfälligt och 
kortvarigt, 

3) konsultationer med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och tjänster som ges vid
öppen mottagning i anslutning till mun- och tandvårdstjänster som är mera krävande än den basnivå
som avses i 2 mom. 2 punkten, dock inte mun- och tandvård som förutsätter sjukhusförhållanden.

Landskapet svarar för närmare fastställande av de samlade tjänster och tjänstekedjor som ingår i 
direktvalstjänsterna, utgående från landskapets och dess invånares behov. Landskapet ska lägga ut 
beskrivningarna av de samlade tjänsterna på internet. Kunderna ska på begäran tillhandahållas 
uppgifterna också muntligt eller skriftligt. 
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Närmare bestämmelser om de samlade direktvalstjänster som avses i 2 och 3 mom. och om 
fastställande i detalj av de tjänster som ingår i dem får vid behov utfärdas genom förordning av 
statsrådet.

16 § Meddelande om val av social- och hälsocentral samt mun- och tandvårdsenhet

En kund ska via informationshanteringstjänsten enligt 66 § 1 mom. eller annars skriftligt meddela 
det landskap där han eller hon är bosatt om sitt val av social- och hälsocentral samt mun- och 
tandvårdsenhet.

En kund kan välja en social- och hälsocentral samt mun- och tandvårdsenhet som enligt vad en 
producent av direktvalstjänster offentligt har meddelat tar emot nya kunder. Nya kunder ska antas 
till en social- och hälsocentral och till en mun- och tandvårdsenhet i den ordning som de har anmält 
sig. Social- och hälsocentralens samt mun- och tandvårdsenhetens ansvar för tjänsteproduktionen 
börjar senast tre veckor från det att en kund har gjort en anmälan via informationshanteringstjänsten 
eller räknat från det att kundens skriftliga meddelande i annan form har inkommit till landskapet, 
om kunden inte har uppgivit en senare tidpunkt för kundförhållandets början.

Om en kund på annat sätt än via informationshanteringstjänsten skriftligt har meddelat landskapet 
sitt val, ska landskapet underrätta den producent av direktvalstjänster som kundens valt om detta
och för kunden bekräfta tidpunkten för kundförhållandets början senast inom en vecka från det att 
kundens meddelande har inkommit. Det landskap som ansvarar för att tjänsterna ordnas ska se till 
att de övriga aktörer som ansvarar för produktion av tjänster för kunden underrättas om 
överföringen av kundförhållandet. 

En kund får välja en ny social- och hälsocentral samt mun- och tandvårdsenhet tidigast ett år från 
sitt föregående val. Kunden har dock rätt att byta social- och hälsocentral samt mun- och 
tandvårdsenhet oberoende av tidsfristen, om han eller hon flyttar till en annan ort. Dessutom kan 
landskapet på ansökan av kunden ge kunden rätt att byta social- och hälsocentral eller mun- och 
tandvårdsenhet av någon annan grundad anledning efter landskapets prövning. 

17 § Betalsedel

En producent av direktvalstjänster ska ge kunden möjlighet att med en betalsedel välja 
tjänsteproducent för sådana enskilda åtgärder och tjänster inom samlade direktvalstjänster som 
utgör självständiga delar av de samlade tjänsterna. Tjänsteproducenten kan förfara på samma sätt 
om den inte själv tillhandahåller en tjänst som motsvarar kundens behov och som hör till kategorin 
direktvalstjänster. Om kunden vägrar ta emot en betalsedel ansvarar producenten av 
direktvalstjänster för att kundens social- och hälsotjänster produceras på något annat sätt.

En producent av direktvalstjänster har det övergripande ansvaret för en kunds samlade tjänster samt 
för tjänsternas kvalitet och genomslag också då kunden i enlighet med 1 mom. utnyttjar möjligheten 
att med en betalsedel välja tjänsteproducent.

Kunden har rätt att som producent för betalsedelstjänsten välja en producent i det register som avses 
i 10 § i lagen om tjänsteproducenter. Med betalsedeln kan man inte få tjänster av ett affärsverk. En 
producent av direktvalstjänster ska informera kunderna om vilka tjänsteproducenter kunderna kan 
anlita för betalsedelstjänster, enligt vad som föreskrivs i 5 § i socialvårdens klientlag och i 5 § i 
patientlagen.
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Bestämmelser om fastställande av de självständiga delar av de samlade tjänsterna som avses i 1 
mom. får vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Val av affärsverk

18 § Kundens rätt att välja affärsverk

En kund ska få andra tjänster än direktvalstjänster av ett affärsverk i det landskap där kunden är 
bosatt. Ett affärsverk som är tjänsteproducent ska ha en tjänsteenhet med det antal 
verksamhetsställen som landskapsinvånarnas servicebehov förutsätter. Det kan finnas separata
verksamhetsställen för tjänster på basnivå och tjänster på specialnivå. 

En kund kan dock också välja ett affärsverk i ett annat landskap och dess verksamhetsställe, om 
valfriheten inte har begränsats särskilt genom lag eller med stöd av lag. Ett separat val kan också 
göras enligt 19 § i fråga om ett verksamhetsställe på basnivå och enligt 20 § i fråga om ett 
verksamhetsställe på specialnivå. 

Det affärsverk som valts är emellertid inte skyldigt att producera tjänster som tillhandahålls utanför 
landskapet i kundens hem. 

19 § Val av verksamhetsställe på basnivå

En kund kan välja ett affärsverks verksamhetsställe som producerar social- och hälsotjänster på 
basnivå för att få tjänster som inte tillhandahålls av social- och hälsocentraler eller mun- och 
tandvårdsenheter. Ett sådant val kan samtidigt avse endast ett verksamhetsställe. Ett affärsverk kan 
ge en kund möjlighet att anlita också sina andra verksamhetsställen på basnivå än det som kunden 
valt. 

En kund ska meddela landskapet sitt val av verksamhetsställe på basnivå. Meddelandet görs via den 
informationshanteringstjänst som avses i 66 § 1 mom. eller annars skriftligt till det landskap där 
kunden är bosatt. Ansvaret överförs till det nya verksamhetsställe på basnivå som valts senast tre 
veckor från kundens meddelande via informationshanteringstjänsten eller från det att kundens 
skriftliga meddelande i annan form har inkommit till landskapet, om kunden inte har uppgivit en 
senare tidpunkt. Om kunden har meddelat landskapet skriftligt på annat sätt än via 
informationshanteringstjänsten ska landskapet underrätta kunden om tidpunkten för överföringen 
inom en vecka från kundens meddelande. Landskapet ska se till att de övriga aktörer som ansvarar 
för produktion av tjänster för kunden underrättas om överföringen av kundförhållandet.

Ett nytt val kan göras tidigast ett år från det föregående valet. En kund har emellertid rätt att göra ett 
nytt val oberoende av tidsfristen, om kunden flyttar till en annan ort. Dessutom kan landskapet på 
ansökan av kunden ge kunden rätt att byta verksamhetsställe på basnivå av någon annan grundad 
anledning efter landskapets prövning.

20 § Val av verksamhetsställe på specialnivå

Om ett affärsverk har förlagt tjänster på basnivå respektive tjänster på specialnivå till olika 
verksamhetsställen har en kund rätt att välja verksamhetsställe på specialnivå för tjänster som inte 
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produceras av ett verksamhetsställe på basnivå. När det för en tjänst på specialnivå förutsätts en 
remiss eller ett beslut ska den som utfärdar remissen eller fattar beslutet redogöra för alternativen 
vid valet av verksamhetsställe för kunden enligt vad som föreskrivs i 5 § i socialvårdens klientlag
och i 5 § i patientlagen.

5 kap. 

Kundsedel

21 § Tjänster som tillhandahålls mot kundsedel

Landskapet beslutar vilka andra social- och hälsotjänster än direktvalstjänster som ska 
tillhandahållas mot kundsedel. När tjänsterna ordnas ska landskapet i tillräcklig utsträckning 
använda kundsedlar för att säkerställa att kundens valfrihet förverkligas i fråga om andra än 
direktvalstjänster. När landskapet beslutar om den närmare användningen av kundsedel ska det 
beakta de riksomfattande målen för social- och hälsovården enligt 26 § i lagen om ordnande av 
social- och hälsovård, landskapsinvånarnas behov, landskapets servicestrategi enligt 14 § i lagen om 
ordnande av social- och hälsovård samt landskapets riktlinjer för tjänster som anskaffas från andra 
producenter. Landskapet ska i sitt beslutsfattande se till att invånarna har möjlighet att välja 
tjänsteproducent. 

22 § Bedömning av servicebehovet och beviljande av kundsedel

Affärsverket svarar för bedömningen av kundernas behov av social- och hälsotjänster, för beslut om 
hälso- och sjukvård samt för förvaltningsbeslut om socialservice enligt vad som särskilt föreskrivs 
om detta.

Om förutsättningarna för att tillhandahålla en tjänst mot kundsedel på basis av bedömningen av 
kundens servicebehov är uppfyllda, ska kunden ges en kundsedel. Kunden kan beviljas en 
kundsedel också för samlade tjänster som är mera omfattande än enskilda tjänster. 

Om en kund vägrar ta emot en kundsedel som erbjuds honom eller henne ansvarar affärsverket för 
att social- och hälsotjänster ordnas för kunden på något annat sätt. 

23 § Val av producent för en kundsedelstjänst 

En kund har rätt att för en kundsedelstjänst välja en producent i det register som avses i 10 § i 
tjänsteproducentlagen. Det inte möjligt att mot en kundsedel få tjänster som tillhandahålls av ett
affärsverk.

Ett affärsverk ska i enlighet med 5 § i socialvårdens klientlag och 5 § i patientlagen informera 
kunderna om de tjänsteproducenter som kan tillhandahålla tjänster mot kundsedel. 
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6 kap.

Personlig budget

24 § Tjänster enligt personlig budget

Landskapet är skyldigt att införa ett system med personlig budget för social- och hälsovårdstjänster 
som avses i äldreomsorgslagen, handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda (519/1977) och som inte är direktvalstjänster.

Landskapet kan besluta att använda personlig budget också för andra än i 1 mom. avsedda social-
och hälsovårdskunders tjänster som inte är direktvalstjänster. 

Affärsverket ska informera kunderna om tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och kostnader. 
Informationen ska ges på det sätt som föreskrivs i 5 § i socialvårdens klientlag eller i 5 § i 
patientlagen. 

25 § Förutsättningarna för beviljande av personlig budget

En personlig budget kan användas för social- och hälsotjänster när det är fråga om kunder som har 
ett kontinuerligt behov av stöd och hjälp och som antingen själva eller med assistans kan planera 
och förvalta sina samlade tjänster. 

För beviljande av en personlig budget förutsätts det en bedömning av kundens servicebehov samt 
handledning och stöd för planering av tjänsterna samt eventuellt assisterat beslutsfattande. 
Affärsverket ordnar enligt 21 § 3 mom. rådgivning till kunderna samt handledning för planering av 
tjänsterna. 

26 § Kundens rätt till personlig budget

Om de i 25 § föreskrivna förutsättningarna för tjänster med personlig budget är uppfyllda enligt en 
bedömning av en kunds servicebehov, ska kunden beviljas en personlig budget för tjänsten. Utifrån 
den personliga budgeten väljer kunden tjänsternas innehåll och tjänsteproducenter. Med en 
personlig budget är det dock inte möjligt att få tjänster som tillhandahålls av ett affärsverk. 

En kund har rätt att vägra ta emot en personlig budget som erbjuds honom eller henne, varvid 
affärsverket svarar för att det produceras social- och hälsotjänster för kunden på något annat sätt.

27 § Beviljande av en personlig budget

Affärsverket svarar för bedömningen av en kunds behov av social- och hälsotjänster, för 
upprättandet av en kundplan samt för förvaltningsbeslut om socialvård enligt vad som särskilt 
föreskrivs om saken.

Affärsverket fattar beslut om en personlig budget efter en bedömning av kundens servicebehov och 
upprättandet av en kundplan. Vid dimensioneringen av den personliga budgeten beaktas behovet av 
olika tjänster samt vad det skulle kosta att producera tjänsterna i affärsverket.
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28 § Förvaltning av en personlig budget

En personlig budget ska upprättas antingen för viss tid eller att gälla tills vidare. Utfallet av en 
personlig budget ska bedömas årligen och vid behov ska ändringar göras i den. Den personliga 
budgeten ska ändras om kundens livssituation, förhållanden eller hjälpbehov väsentligen förändras. 
Den personliga budgeten ska ändras också om det sker en väsentlig förändring av kostnadsnivån 
eller om den personliga budgeten inte motsvarar kundens servicebehov.

Kunden, kundens lagliga företrädare eller affärsverket kan ta initiativ till ändring av en personlig 
budget. 

7 kap. 

Godkännande av tjänsteproducenter samt avtalsförfaranden

29 § Krav som ställs på tjänsteproducenter

En tjänsteproducent som avses i denna lag ska vara införd i det register som avses i 10 § i lagen om 
tjänsteproducenter. Tjänsteproducenten ska dessutom vara registrerad som användare av 
riksomfattande informationssystemtjänster enligt lagen om elektronisk behandling av 
klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), nedan klientuppgiftslagen. Skyldigheten 
gäller dock inte tjänster och tjänsteproducenter som inte berörs av registreringsskyldigheten enligt 
lagen om tjänsteproducenter.

30 § Språket för direktvalstjänster

En producent av direktvalstjänster ska tillhandahålla tjänsterna på kommunens språk i 
verksamhetsställen som är belägna i en enspråkig kommun samt på finska och svenska i 
verksamhetsställen som är belägna i en tvåspråkig kommun. Producenten av direktvalstjänster ska 
på eget initiativ se till att enskilda personers språkliga rättigheter tillgodoses i praktiken.

Ett landskap kan dock på ansökan bevilja en producent av direktvalstjänster undantag från 
skyldigheten att producera tjänster på båda nationalspråken i en tvåspråkig kommun, om kunderna
inom det område där verksamhetsstället är beläget på lika villkor har tillgång till andra 
verksamhetsställen för producenter av direktvalstjänster, så att kunderna kan få tjänster på sitt eget
språk och utnyttja sin valfrihet.

Landskapet kan återkalla ett undantag som det beviljat en producent av direktvalstjänster, om 
förhållandena inom det område där verksamhetsstället är beläget efter det att undantaget beviljats 
förändras så, att kunderna inte har tillgång till direktvalstjänster på lika villkor på båda 
nationalspråken och så att kunden kan utnyttja sin valfrihet.  

31 § Villkor som landskapet ställer på producenter av direktvalstjänster 

Landskapet kan på tjänsternas kvalitet, resurserna och tillgängligheten samt på tjänstekedjorna och 
samordningen av tjänsterna ställa villkor som ska uppfyllas av producenterna av direktvalstjänster. 
Kraven ska vara enhetliga för alla företag, sammanslutningar och yrkesutövare som producerar 
tjänster av samma slag. De i landskapet bosatta kundernas behov av tjänster kan beaktas i kraven.

Landskapet kan dessutom förutsätta att producenter av direktvalstjänster är ackrediterade.
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Landskapet ska fatta ett förvaltningsbeslut om de krav som ställs på tjänsteproducenterna. Kraven 
ska publiceras på internet.

32 § Principerna för bemötande av tjänsteproducenter

Landskapet ska bemöta tjänsteproducenterna på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt. 
Landskapet ska vid tillämpningen av valfrihetssystemet iaktta principerna om öppenhet och 
proportionalitet. 

33 § Anmälan som producent av direktvalstjänster 

En tjänsteproducent som uppfyller kraven i 29 och 30 § och villkoren i 31 § ska på basis av en 
anmälan till landskapet godkännas som producent av direktvalstjänster. Av anmälan ska framgå 
tjänsteproducentens namn, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt 
kontaktuppgifter och en förbindelse att iaktta de krav som enligt denna lag, lagen om ordnande av 
social- och hälsovård och annan lagstiftning gäller tjänsteproduktion samt de krav på tjänsterna som 
landskapet bestämt. 

Dessutom ska av anmälan framgå följande uppgifter, såvida de avviker från uppgifterna i registret 
över tjänsteproducenter: 

1) tjänsteenhetens namn och kontaktuppgifter,

2) verksamhetsställenas adress och kontaktuppgifter samt det geografiska område där tjänsterna 
tillhandahålls, om tjänster produceras för att tillhandahållas utanför ett fast verksamhetsställe,

3) antalet kunder,

4) vilka tjänster tjänsteenheten producerar,

5) vilken del av tjänsterna som enheten producerar själv som egen verksamhet och vilken del som 
på basis av avtal, en betalningsförbindelse eller en betalsedel anskaffas från andra 
tjänsteproducenter,

6) den i tjänsteverksamheten deltagande personalens antal och utbildning, samt

7) kontaktpersonens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter.

Anmälan ska ges in till landskapet via informationshanteringstjänsten enligt 66 § 1 mom. 

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska anges i anmälan och om de datatekniska kraven på 
en elektronisk anmälan får vid behov utfärdas genom förordning av social- och 
hälsovårdsministeriet.

34 § Godkännande av en producent av direktvalstjänster 

Landskapet godkänner en producent av direktvalstjänster på basis av en anmälan som gjorts enligt 
33 §. Landskapet kan före godkännandebeslutet granska tjänsteproducentens verksamhet och 
lokaler. 
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Landskapet ska på tjänstens vägnar av andra myndigheter inhämta de tilläggsuppgifter som 
eventuellt förutsätts för godkännandet. Landskapet har rätt att få uppgifterna avgiftsfritt och trots
sekretessbestämmelserna. Uppgifterna kan lämnas till landskapet genom teknisk anslutning eller på 
annat elektroniskt sätt. 

Landskapet ska fatta beslut om godkännande av en tjänsteproducent inom fyra veckor från det att 
anmälan inkommit.

35 § Återkallande av godkännande

Landskapet kan återkalla ett godkännande om tjänsteproducenten inte längre uppfyller de 
verksamhetsförutsättningar som föreskrivs i 29–31 §. Ett godkännande kan återkallas också om 
tjänsterna har kvalitativa brister som äventyrar klient- eller patientsäkerheten och om bristerna inte 
avhjälps inom en rimlig tid som landskapet bestämt. 

Landskapet återkallar godkännandet av en tjänsteproducent också på grundval av anmälan från
tjänsteproducenten eller om tjänsteproducenten slutar producera direktvalstjänster. 

Landskapet ska återkalla godkännandet om tjänsteproducenten inte längre finns i 
tjänsteproducentregistret, om tillsynsmyndigheten har förbjudit producentens verksamhet, om 
producenten har gått i konkurs eller om klient- eller patientsäkerheten är omedelbart och allvarligt 
hotad. 

36 § Avtal med producenter av direktvalstjänster

Innan en tjänsteproducent börjar producera direktvalstjänster som godkänts av landskapet ska 
producenten och landskapet ingå avtal om inledandet av produktionen och tillhandahållandet av 
tjänsterna. I avtalet ska åtminstone nämnas 

1) när tjänsteproduktionen inleds, 

2) avtalets giltighetstid, om avtalet inte gäller tills vidare,

3) hur tjänsteproducenten säkerställer produktionen i störningssituationer och under 
undantagsförhållanden,

4) hur tjänsteproducenten informerar landskapet för uppföljningen av verksamheten,

5) hur producenten uppfyller villkoren i fråga om landskapets servicestrategi och servicelöfte samt 
kundernas samlade tjänster och tjänstekedjor liksom även i fråga om samordningen av tjänsterna, 
samt

6) ersättningarna och grunderna för dem. 

Landskapet och tjänsteproducenterna kan avtala också om andra villkor som gäller 
tjänsteproduktionen än de som nämns i 1 mom.
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37 § Förteckning över producenter av direktvalstjänster

Landskapet för på internet en förteckning över producenter av direktvalstjänster. Uppgifterna ska på 
begäran ges kunderna också muntligt eller skriftligt. Av förteckningen ska framgå åtminstone 
namnen på och kontaktuppgifterna för tjänsteenheterna och deras verksamhetsställen samt de 
tjänster som produceras vid dem, ansvariga personer med kontaktuppgifter samt uppgifter om 
tjänsternas tillgänglighet och kvalitet. 

38 § Avtal om direktvalstjänster samt ändring av avtalet

En producent av direktvalstjänster ska ingå avtal med varje landskap där tjänsteproducenten har en 
social- och hälsocentral eller en mun- och tandvårdsenhet. En producent av direktvalstjänster är inte 
skyldig att producera andra tjänster än dem som producenten har förbundit sig till enligt avtal med 
respektive landskap.

I fråga om direktvalstjänster ska iakttas det avtal som det landskap som ansvarar för ordnandet av 
tjänsterna har ingått med den producent av direktvalstjänster som en kund har valt. Om det 
ansvariga landskapet inte har ingått avtal med den producent av direktvalstjänster som en kund har 
valt, ska det avtal iakttas som tjänsteproducenten har ingått med landskapet där den social- och 
hälsocentral eller mun- och tandvårdsenhet som kunden har valt är verksam.

Landskapet kan genom sitt beslut ändra ett i 36 § avsett avtal samt beloppet av och grunderna för 
ersättningar som landskapet betalar för direktvalstjänster till den del som inte annat föreskrivs i lag 
eller i en förordning eller ett beslut av statsrådet som utfärdats med stöd av lag. De ändringar som 
landskapet bestämt träder i kraft efter en övergångsperiod som landskapet meddelar, dock tidigast 
30 dagar från det att tjänsteproducenten anses ha fått del av ändringen. Landskapet ska då det 
fastställer övergångsperioden beakta ändringens karaktär samt konsekvenserna för 
tjänsteproducenterna och kunderna.

En tjänsteproducent har rätt att med anledning av ändringar i ett avtal säga upp avtalet med 
iakttagande av uppsägningstiden enligt 39 § 1 mom. Under uppsägningstiden ska de villkor som 
gällde före ändringen iakttas. Om tjänsteproducenten inte inom 30 dagar från det att 
tjänsteproducenten anses ha fått del av ändringen skriftligt har underrättat landskapet om 
uppsägningen, anses tjänsteproducenten ha godkänt ändringarna.

39 § Uppsägning och hävning av avtal

En tjänsteproducent kan säga upp ett avtal om produktion av direktvalstjänster som gäller tills 
vidare. Uppsägningen träder i kraft tidigast sex månader från det att landskapet underrättats om 
uppsägningen. En tjänsteproducent kan häva ett avtal, om landskapet inte inom utsatt tid har betalat 
ersättningar enligt det avtal som avses i 36 § eller om landskapet annars väsentligt har brutit mot 
avtalsvillkoren. 

Landskapet kan efter att ha hört en tjänsteproducent säga upp ett avtal, om producenten upprepade 
gånger har åsidosatt sina lagstadgade förpliktelser eller villkoren i ett avtal enligt 36 § och inte har 
avhjälpt bristerna inom en tidsfrist som bestämts av landskapet. Uppsägningen träder i kraft tidigast 
tre månader från det att tjänsteproducenten underrättats om uppsägningen. 
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Landskapet kan häva ett avtal om tjänsteproducenten inte längre finns i tjänsteproducentregistret, 
om tillsynsmyndigheten har förbjudit producentens verksamhet, om producenten har gått i konkurs 
eller om klient- eller patientsäkerheten är allvarligt hotad. 

Landskapet ska se till att kunderna, trots att ett avtal har sagts upp eller hävts, får de tjänster som de 
behöver utan avbrott.

8 kap.

Tjänsteproduktion och skyldigheter för tjänsteproducenterna

40 § Bolagiseringsskyldighet

Ett affärsverk får inte självt producera direktvalstjänster eller tjänster som tillhandahålls mot betal-
eller kundsedel. Landskapet får emellertid bilda och äga ett bolag eller en annan sammanslutning 
för produktion av sådana tjänster (bolagiseringsskyldighet). 

41 § Produktion av direktvalstjänster

En producent av direktvalstjänster kan sörja för produktionen av samlade tjänster genom att

1) själv producera tjänsterna,

2) avtala om produktionen med en annan tjänsteproducent,

3) anskaffa tjänsterna från en annan producent,

4) ge kunden en betalsedel mot vilken producenten förbinder sig att betala tjänster som kunden får 
av en annan tjänsteproducent upp till ett värde som framgår av betalsedeln.

En producent av direktvalstjänster som anskaffar tjänster från en annan producent svarar för att de 
håller standarden för direktvalstjänster. En producent av direktvalstjänster har alltid det 
övergripande ansvaret för samlade tjänster som tillhandahålls en enskild kund. 

42 § Skyldigheter för producenter av direktvalstjänster 

En producent av direktvalstjänster svarar för produktion av de samlade tjänster inom social- och 
hälsovården eller samlade tjänster inom mun- och tandvårdstjänster som avses i 15 § eller båda
kategorierna av sådana samlade tjänster, enligt vad som bestämts av det landskap som ingått avtal 
med tjänsteproducenten. Tjänsteproducenten kan dock själv bestämma på vilket område den 
producerar tjänster som ska tillhandahållas utanför dess verksamhetsställe, om sådana tjänster ingår 
i de samlade direktvalstjänsterna.

Tjänsteproducenten ska till landskapet meddela väsentliga ändringar i tjänsteproduktionen minst två 
månader före ändringen och i fråga om smärre ändringar minst två veckor före ändringen. Om en 
ändring beror på åtgärder som till följd av en störningssituation eller undantagsförhållanden är 
nödvändiga för att trygga tjänsteproduktionens kontinuitet, ska landskapet underrättas om ändringen 
omedelbart efter det att producenten har fått vetskap om den. Meddelandet ska sändas via den 
informationshanteringstjänst som avses i 66 § 1 mom. Närmare bestämmelser om vilka ändringar 
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som betraktas som väsentliga ändringar i fråga om produktionen av tjänster får vid behov utfärdas 
genom förordning av statsrådet.

En producent av direktvalstjänster ska inom sitt verksamhetsområde samarbeta med landskapet och 
kommunerna för att främja välfärd och hälsa på det sätt som bestämts i avtalet med landskapet. 

En producent av direktvalstjänster ska på internet informera om maximiantalet kunder och hur 
många nya kunder producenten kan ta emot. På begäran ska kunderna informeras också muntligt 
eller skriftligt.

En tjänsteproducent ska på internet informera om de uppdaterade faktiska väntetiderna för en tjänst. 
På begäran ska kunderna informeras också muntligt eller skriftligt. Väntetiderna får inte överskrida 
de maximitider för att få vård som föreskrivs i 51 § i hälso- och sjukvårdslagen.

Om en kund har behov av andra social- eller hälsotjänster än sådana som en producent av 
direktvalstjänster svarar för, ska tjänsteproducenten hänvisa kunden till ett affärsverk för 
bedömning av servicebehovet. Dessutom kan tjänsteproducenten anvisa kunden andra tjänster som 
ordnas av landskapet, kommunen eller andra aktörer. 

43 § Skyldigheter för tjänsteproducenter när tjänster tillhandahålls mot betalsedel eller kundsedel 
eller enligt en personlig budget

När en tjänsteproducent tillhandahåller tjänster mot betalsedel eller kundsedel eller enligt en 
personlig budget svarar producenten för innehållet i och produktionen av tjänsterna enligt vad som 
framgår av kund- eller betalsedeln eller av kundplanen för den personliga budgeten.
Tjänsteproducenten kan emellertid själv bestämma inom vilket område den producerar tjänster som 
ska tillhandahållas utanför dess verksamhetsställe.

Tjänsteproducenten ska via den informationshanteringstjänst som avses i 66 § 1 mom. lämna 
uppdaterad information om de tjänster som tillhandahålls mot betalsedel eller kundsedel eller enligt 
en personlig budget, om eventuella villkor för tillhandahållandet i fråga om betal- eller kundsedelns
värde eller tjänsternas innehåll, samt om väntetiderna för tjänsterna. Informationen ska på begäran
ges kunden också muntligt eller skriftligt. Väntetiderna får inte överskrida de maximitider för att få 
vård som föreskrivs i 51 § i hälso- och sjukvårdslagen. 

44 § Särredovisning av tjänsteproducenters verksamhet

En tjänsteproducent ska i sin bokföring särredovisa offentlig finansiering som har beviljats för 

1) produktion av direktvalstjänster, och 

2) produktion av företagshälsovårdstjänster.

Ett särredovisningsskyldigt företag som avses i 1 mom. är skyldigt att särredovisa verksamheter 
enligt 1 mom. på så sätt att av redovisningen 

1) för varje verksamhet framgår alla inkomster och utgifter som konsekvent ska särredovisas enligt 
objektiva principer för kostnadsberäkning, och 
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2) som tilläggsinformation framgår en tydlig beskrivning av de ovannämnda principerna för 
kostnadsberäkning.

De intäkter och kostnader som hänför sig till särredovisade verksamheter enligt denna lag ska per 
räkenskapsperiod sammanställas i en separat resultaträkning som ska kunna härledas från det 
särredovisningsskyldiga företagets bokföring. Vid upprättandet av resultaträkningen ska i 
tillämpliga delar tillämpas samma bokföringsbestämmelser som på det särredovisningsskyldiga 
företaget.

Resultaträkningar med tilläggsuppgifter om särredovisade funktioner är offentliga och ska som 
noter tas med i det särredovisningsskyldiga företagets bokslut. 

Bestämmelser om det närmare innehållet i och offentliggörandet av resultaträkningar och 
tilläggsuppgifter om särredovisade verksamheter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

45 § Tjänsteproducenternas skyldighet att lämna boksluts- och beskattningsuppgifter 

Producenter av direktvalstjänster och kundsedelstjänster ska om sin verksamhet och ekonomi enligt 
denna lag samt om beskattningen lämna följande uppgifter:

1) bokslut och verksamhetsberättelse,

2) en sammanfattande utredning varav framgår beskattningsorten och det beskattningsbara 
resultatet,

3) en utredning om ledningens löner och arvoden samt bindningar och transaktioner med 
tjänsteproducentens närmaste krets,

4) en utredning om sitt lednings- och förvaltningssystem, om den interna kontrollen och 
riskhanteringen samt om tjänsteproducentens verksamhetsprinciper för samhällsansvaret och hur de 
tillämpas,

5) en sammanfattande utredning om sitt deltagande i forskning, utbildning och 
utvecklingsverksamhet samt om sina verksamhetsprinciper i dessa avseenden, samt

6) en utredning om hur kundernas behov och deltagande har beaktats i tjänsteproducentens 
verksamhet.

Små företag som avses i 1 kap. 4 a § i bokföringslagen behöver endast upprätta ett bokslut samt 
lämna uppgifter om sin beskattningsort och sitt beskattningsbara resultat. 

Informationen ska lämnas via den informationshanteringstjänst som avses i 66 § 1 mom. Närmare 
bestämmelser om detaljerna i informationen till landskapet och om hur informationen ska lämnas
får utfärdas genom förordning av statsrådet.

46 § Tjänsteproducenternas skyldighet att informera om verksamheten

Tjänsteproducenter som avses i 3–6 kap. ska informera landskapet om kunderna, om de tjänster,
betalsedlar, kundsedlar och personliga budgetar som beviljas kunderna samt om utförda åtgärder 
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och tjänsternas genomslag. Dessutom ska landskapet informeras om kostnaderna för de tjänster som 
omfattas av valfriheten. 

Uppgifterna ska lämnas till landskapet via den informationshanteringstjänst som avses i 66 § 1 
mom. Närmare bestämmelser om detaljerna i informationen till landskapet och om hur 
informationen ska lämnas får utfärdas genom förordning av statsrådet.

47 § Tjänsteproducenternas ansvar för tjänsterna

Tjänsteproducenternas ansvar för tjänsterna bestäms enligt vad som föreskrivs i denna lag eller 
någon annanstans samt utifrån de förutsättningar eller villkor som landskapet fastställt för 
verksamheten. Dessutom svarar tjänsteproducenterna för kostnader som orsakas av 
vårdkomplikationer och av motsvarande konsekvenser av tjänsterna.

48 § Tillämpning av konkurrenslagen

I konkurrenslagen (948/2011) finns bestämmelser om Konkurrens- och konsumentverkets rätt att 
ingripa när ett landskap eller en sammanslutning som står under landskapets bestämmande 
inflytande använder förfaranden eller tillämpar verksamhetsstrukturer som strider mot 
konkurrenslagen.

9 kap. 

Ersättningar till tjänsteproducenter

Allmänna principer

49 § Allmänna ersättningsprinciper

De ersättningar som betalas till tjänsteproducenterna ska sporra till effektiva tjänster, främja 
befolkningens välfärd och hälsa och upprätthålla funktionsförmågan. Ersättningarna ska stödja 
effektivitetsmålen för social- och hälsotjänsterna, invånarnas valfrihet och en hållbar 
landskapsekonomi. Ersättningarna ska basera sig på produktifiering av social- och hälsotjänster, 
produktpris eller motsvarande med hjälp av vilka landskapet följer sin egen verksamhet.

Ersättningar till producenter av direktvalstjänster

50 § Ersättningar till producenter av direktvalstjänster

Landskapet beslutar i anslutning till styrningen av tjänsteproduktionen om ersättningar till 
producenter av direktvalstjänster, såvida det inte föreskrivs närmare om saken i denna lag och i den 
förordning som utfärdats med stöd av denna lag.

Landskapet kan besluta att ändra beloppet av och grunderna för de ersättningar som det betalar för 
direktvalstjänster enligt vad som föreskrivs i 38 §.

51 § Fasta ersättningar

En producent av direktvalstjänster får för varje registrerad kund en fast ersättning som bestäms av 
landskapet. Med fast ersättning avses en ersättning som baseras på behovsfaktorer och en 
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kundrelaterad ansvarstid för samlade direktvalstjänster och som landskapet betalar direkt till 
producenten.

Av det anslag som reserverats för direktvalstjänster ska landskapet använda en andel på minst 4/5
för fasta ersättningar. 

Landskapet ska när det bestämmer fasta ersättningsbelopp utgå från de nationella behovsfaktorerna 
som är landskapsinvånarnas ålder, kön och sysselsättning. 

Institutet för hälsa och välfärd fastställer nationella viktkoefficienter för behovsfaktorerna. 
Landskapet kan när det bestämmer fasta ersättningar avvika från de nationella viktkoefficienterna. 

Landskapet kan utifrån de nationella behovsfaktorerna fastställa särskilda fasta ersättningar för 
vissa kategorier av kunder. 

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om det relativa beloppet av 
fasta ersättningar som avses i 2 mom. och om de nationella behovsfaktorer som avses i 3 mom. 
samt om viktkoefficienterna, vilket innebär att landskapet inte längre med stöd av 4 mom. kan 
avvika från de nationella viktkoefficienterna.

52 § Den tid som fasta ersättningar baseras på

Landskapet betalar för direktvalstjänster ersättning till en tjänsteproducent för den tid som 
producenten har ansvarat för produktion av kundtjänster. 

53 § Betalningssätt och betalningstidtabell för ersättningar

Landskapet och tjänsteproducenterna ska i enlighet med 36 § avtala om betalningssättet och 
betalningstidtabellen för ersättningarna.

Landskapet kan inte betala förskott till tjänsteproducenterna för produktion av direktvalstjänster. 

Närmare bestämmelser om betalningssättet och betalningstidtabellen enligt 1 mom. får utfärdas
genom förordning av statsrådet.

54 § Incitamentsbaserade ersättningar

Landskapet kan för producenter av direktvalstjänster fastställa indikatorer och kriterier för 
tjänsternas kvalitet, kostnadseffektivitet och genomslag. Landskapet kan betala incitamentsbaserade
ersättningar till producenter som uppnår förhandsbestämda mål eller i annat fall påföra 
producenterna sanktionsavgifter. 

Landskapet ska använda jämförbara indikatorer och kriterier för bedömningen av 
tjänsteproducenternas prestationer. Landskapet ska underrätta tjänsteproducenterna om de 
indikatorer och kriterier som kommer att tillämpas i så god tid att tjänsteproducenterna kan planera 
sin verksamhet utifrån kraven. 

Närmare bestämmelser om indikatorerna och kriterierna för incitamentsbaserade ersättningar samt 
om minimibeloppen av de incitamentsbaserade ersättningar och sanktionsavgifter som betalas med 
stöd av dem får utfärdas genom förordning av statsrådet.
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55 § Prestationsbaserade ersättningar

Landskapet kan besluta om sådana åtgärder eller samlade tjänster för vilka det betalas en
prestationsbaserad ersättning till tjänsteproducenterna, om detta är motiverat med tanke på de 
principer som nämns i 49 §.

Närmare bestämmelser om åtgärder och samlade tjänster som avses i 1 mom. samt om dessas 
närmare innehåll och ersättningarnas minimibelopp får utfärdas genom förordning av statsrådet.

56 § Andra ersättningar till producenter av direktvalstjänster

Landskapet kan också avtala med tjänsteproducenterna om andra ersättningar som ska betalas till 
dem. Med hjälp av sådana andra ersättningar kan landskapet beakta olika lokala förhållanden när 
det gäller sjukfrekvens, befolkningstäthet och andra motsvarande omständigheter samt kundernas 
individuella sjukfrekvens. 

Närmare bestämmelser om kriterierna för andra ersättningar till producenter av direktvalstjänster får
utfärdas genom förordning av statsrådet.

Betalsedel, kundsedel och personlig budget 

57 § Ersättningar till producenter av betalsedelstjänster

En producent av direktvalstjänster ska till en producent av betalsedelstjänster betala kostnaderna för 
tjänster som denna har tillhandahållit kunder mot betalsedel. En producent av direktvalstjänster ska 
bestämma betalsedelns värde så att kunden har en faktisk möjlighet att få sådana tjänster som 
motsvarar behovet. Ersättning ska betalas högst upp till det värde som producenten av 
direktvalstjänster har bestämt för betalsedeln. Om producenten av betalsedelstjänster på förhand har 
uppgett ett lägre pris än betalsedelns värde, ska ersättning betalas till det belopp som producenten 
av betalsedelstjänster uppgivit. 

En producent av direktvalstjänster kan till betalsedeln foga en incitamentsbaserad andel som 
producenten av betalsedelstjänster får då tjänsten uppfyller de av producenten av direktvalstjänster 
på förhand fastställda kvalitativa och övriga kriterierna på en fullgod tjänst. Kriterierna för en 
incitamentsbaserad ersättning ska ställas högre än standarden enligt lagstiftningen och vedertagen 
praxis. 

En producent av direktvalstjänster som har gett en kund en betalsedel ska betala ersättning till 
producenten av betalsedelstjänster då denna har informerat producenten av direktvalstjänster om de 
tjänster som tillhandahållits mot betalsedeln och om kostnaderna för produktionen. Producenten av 
direktvalstjänster ska betala ersättningen senast inom tre veckor från det att den fick uppgifter om 
tjänsterna och kostnaderna av producenten av betalsedelstjänster.

En producent av betalsedelstjänster får inte hos en kund ta ut avgifter som tillhandahållits mot en 
betalsedel.
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58 § Ersättningar till producenter av kundsedelstjänster

Landskapet ska upp till ett värde som det har fastställt på förhand ersätta producenten för
kostnaderna för tjänster som kunden får mot en kundsedel. Om tjänsteproducenten på förhand har 
uppgett ett lägre pris för en tjänst än det som fastställts för kundsedeln ska ersättningen betalas till
det belopp som tjänsteproducenten uppgivit.

Till en kundsedel kan fogas en incitamentsbaserad andel som tjänsteproducenten får då tjänsten 
uppfyller de av landskapet på förhand fastställda kvalitativa och övriga kriterierna på en fullgod 
tjänst. Indikatorerna och grunderna för den incitamentsbaserade ersättningen ska ställas högre än 
standarden enligt lagstiftningen och vedertagen praxis. 

En tjänsteproducent ska underrätta landskapet om tjänster som tillhandahållits en kund och om 
kostnaderna för tjänsteproduktionen. Landskapet ska betala ersättningen senast tre veckor från att 
det av tjänsteproducenten informerats om tjänsterna och kostnaderna för dem.

En producent av kundsedelstjänster får inte hos en kund ta ut avgifter för tjänster som 
tillhandahållits mot en kundsedel. 

59 § Ersättningar för tjänster som tillhandahålls enligt en personlig budget

Landskapet ska upp till ett värde som det har fastställt på förhand ersätta producenten för
kostnaderna för tjänster som kunden får enligt en personlig budget. Kunden ansvarar emellertid 
själv för de kostnader för tjänster som inte ingår i kundplanen för den personliga budgeten. 

Tjänsteproducenten ska ge landskapet tillräcklig information om de tjänster som tillhandahållits 
kunden och om de kostnader som orsakats av produktionen av tjänsterna. Landskapet ska betala 
ersättningen senast tre veckor från att det av tjänsteproducenten informerats om tjänsterna och 
kostnaderna för dem.

Tjänsteproducenten får inte hos kunden ta ut avgifter för tjänster som tillhandahållits enligt en 
personlig budget.

Övriga bestämmelser som gäller ersättningar

60 § Ersättningar till tjänsteproducenter som verkar på ett annat landskaps område

Ersättning till den producent av direktvalstjänster som en kund valt eller som tillhandahållit 
brådskande tjänster ska betalas av det landskap som ansvarar för ordnandet av social- och 
hälsotjänster för kunden i fråga, om detta landskap i enlighet med 36 § har ingått ett avtal med 
producenten.

Om det landskap som ansvarar för ordnandet av tjänsterna för kunden inte har ingått avtal med den 
producent av direktvalstjänster som kunden valt eller som tillhandahållit kunden brådskande 
tjänster, ska ersättningen betalas av det landskap inom vars område den social- och hälsocentral 
eller mun- och tandvårdsenhet som tillhandahållit tjänsterna är belägen. 

Det landskap som ansvarar för ordnandet av tjänsterna för kunden är skyldigt att till det landskap 
som avses i 2 mom. ersätta kostnaderna för tillhandahållande av direktvalstjänster. Ersättningen ska 
uppgå till högst det belopp som har betalts till producenten av direktvalstjänster.
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Om ett affärsverk som kund har en person som är bosatt i ett annat landskap, ska 37 § i lagen om 
ordnande av social- och hälsovård (   /   ) tillämpas på kostnadsersättningen.

Närmare bestämmelser om grunderna för ersättningar till ett annat landskap och om 
ersättningsförfarandet får utfärdas genom förordning av statsrådet.

61 § Folkpensionsanstaltens uppgifter vid utbetalning av ersättningar

Folkpensionsanstalten ansvarar för förvaltningen och det tekniska genomförandet av den 
riksomfattande betalningsrörelsen i anslutning till ersättningar enligt denna lag. 

Folkpensionsanstalten sköter den tekniska utbetalningen av ersättningarna medan landskapen 
ansvarar för utformningen och styrningen av betalningarna. 

Landskapen och Folkpensionsanstalten ska i enlighet med 2 § 2 mom. i lagen om 
Folkpensionsanstalten (731/2001) närmare avtala om skötseln av den riksomfattande 
betalningsrörelse som avses i 1 mom. 

Folkpensionsanstalten har rätt att av landskapen och tjänsteproducenterna få de uppgifter som 
behövs för att förvalta utbetalningen enligt 1 mom. 

62 § Statsrådets beslut om ersättningsgrunder

Statsrådet får fatta ett beslut om ersättningsgrunder som gäller ett landskap, i vilket det avviks från 
den ersättningsgrund som föreskrivs i den förordning som avses i detta kapitel.

10 kap. 

Särskilda bestämmelser

63 § Förvaltningsförfarande och offentlighet

På verksamhet som bedrivs av de social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter som 
producerar direktvalstjänster tillämpas förvaltningslagen. På tjänsteproducenter och på 
tjänsteproducenters sammanslutningar som hör till en koncern enligt bokföringslagen (1336/1997) 
tillämpas 28 § 1 mom. 5 och 6 punkten i förvaltningslagen endast i ärenden där tjänsteproducentens 
och sammanslutningens intressen står i konflikt med varandra eller då en opartisk behandling av 
ärendet förutsätter det.

På offentligheten i verksamhet som enligt denna lag bedrivs av en tjänsteproducent som avses i 1 
mom. tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) 
om offentlighet i de myndigheters verksamhet som nämns i 4 § 1 mom. i den lagen.

64 § Straffrättsligt tjänste- och skadeståndsansvar

På personer som är anställda hos en social- och hälsocentral eller mun- och tandvårdsenhet som 
producerar direktvalstjänster tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför 
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uppgifter enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 
(412/1974).

65 § Registrering av klient- och patientuppgifter

Ett landskap är registeransvarigt enligt 3 § 4 punkten i personuppgiftslagen (523/1999) när det 
gäller klient- och patienthandlingar som uppkommer i verksamhet som omfattas av dess ansvar för 
att ordna social- och hälsovård. Bestämmelser om dessa klient- och patienthandlingar och om 
behandlingen av dem finns i socialvårdens klientlag, i patientlagen, i lagen om klienthandlingar 
inom socialvården (254/2015), i klientuppgiftslagen, i lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet och i personuppgiftslagen (523/1999).

En tjänsteproducent har rätt att behandla sådana klient- och patientuppgifter som ingår i landskapets 
klient- och patientregister enligt 1 mom.

Tjänsteproducenter som producerar direktvalstjänster, kundsedelstjänster och social- och 
hälsotjänster enligt en personlig budget samt andra tjänsteproducenter som verkar för de ovan 
nämndas räkning ska i sin verksamhet anlita riksomfattande informationssystemtjänster enligt 
klientuppgiftslagen. Klient- och patientuppgifter som är baserade på dessa tjänster ska med hjälp av 
nämnda riksomfattande informationssystemtjänster registreras i landskapets klient- och 
patientregister. 

Skyldigheten att ansluta sig till de informationssystemstjänster som avses i klientuppgiftslagen, och 
skyldigheten att registrera uppgifter om tjänsterna i landskapets klient- och patientregister gäller 
dock inte sådana tjänster och deras producenter som inte behöver registreras i det register som avses 
i 10 § i lagen om tjänsteproducenter. 

66 § Informationshanteringstjänster för valfriheten

Med de riksomfattande informationshanteringstjänsterna förverkligas kundernas valfrihet. Alla 
tjänsteproducenter som avses i denna lag ska använda dessa informationshanteringstjänster. 
Informationshanteringstjänsterna omfattar 

1) en tjänst för kundval som innebär att en kund kan anmäla sig som kund hos valfri producent av 
direktvalstjänster och hos valfritt affärsverk, 

2) en informationstjänst för valfrihet, med uppgifter om alla producenter av direktvalstjänster enligt 
denna lag och om deras tjänster, 

3) en hanteringstjänst genom vilken producenter kan göra anmälningar i enlighet med 33, 42 och 43
§ och som innehåller information om de producenter av direktvalstjänster som landskapen godkänt 
och om avtal som ingåtts med producenterna,

4) en uppföljningstjänst för tjänsteproduktionen varmed information om de tjänster som 
tillhandahållits kunderna sänds till landskapet samt till utfärdarna av kundsedlar, personliga 
budgetar och betalsedlar, samt

5) en informationstjänst för tjänsteproducenternas samhällsansvar med den information om 
tjänsteproducenternas verksamhet och ekonomi som avses i 45 §.
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Informationssystemen för valfrihet kommunicerar med varandra på så sätt att informationen i dem 
kan hämtas via alla tjänster som avses ovan. De uppgifter i informationssystemen som avses i 1 
mom. 2, 3 och 5 punkten publiceras på internet.

Närmare bestämmelser om informationen i informationshanteringstjänsterna för valfrihet får
utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

67 § Utförande av informationshanteringstjänster

Folkpensionsanstalten utför tjänster som kunderna valt enligt 66 § 1 mom. 1 punkten. Tjänsterna 
utförs så att de kan användas i samband med det medborgargränssnitt (Mina Kanta-sidorna) som 
avses i 19 § i klientuppgiftslagen. Andra tjänster som avses i 66 § 1 mom. utförs av X. 

68 § Tillsyn

Landskapet övervakar inom sitt område verksamma producenter av social- och hälsotjänster som 
tillhandahåller direktvalstjänster, kundsedelstjänster och tjänster som tillhandahålls enligt en 
personlig budget. Landskapet har trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få de uppgifter 
av tjänsteproducenterna som behövs för tillsynen. Dessutom har landskapet rätt att inspektera 
tjänsteproducenternas verksamhet och lokaler. Inspektion får göras utan förhandsanmälan. 

I lagen om tjänsteproducenter föreskrivs om tillsynen över tjänsteproducenter. Om 
tillsynsmyndigheten i sin verksamhet får kännedom om missförhållanden i en i denna lag avsedd 
tjänsteproducents verksamhet, ska den göra anmälan om saken till det landskap inom vilket 
tjänsteproducenten är verksam. 

69 § Ändringssökande

I landskapets beslut som avses i 15, 21 och 24 §, 30 § 2 och 3 mom., 31 och 50 § samt 58 § 1 mom. 
får ändring sökas enligt vad som föreskrivs i landskapslagen.

Andra än i 1 mom. avsedda förvaltningsbeslut får överklagas genom besvär på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

-

-
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70 § Styrning av Folkpensionsanstalten

När det gäller uppgifter enligt denna lag svarar social- och hälsovårdsministeriet för styrningen av 
Folkpensionsanstalten.

11 kap. 

Ikraftträdande

71 § Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Genom denna lag upphävs 47–49 § i hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om servicesedlar inom 
social- och hälsovården (569/2009). 

72 § Övergångsbestämmelser

Landskapet ska överföra produktionsansvaret för de direktvalstjänster på basnivå som avses i 15 § 2 
mom. 1 punkten och de direktvalstjänster på utvidgad basnivå som avses i 15 § 3 mom. 1 och 2 
punkten till social- och hälsocentralerna senast den 1 januari 2021. Landskapet ska dessutom 
överföra produktionsansvaret för de tjänster på basnivå som avses i 15 § 2 mom. 2 punkten och de 
tjänster på utvidgad basnivå som avses i 15 § 3 mom. 3 punkten till mun- och tandvårdsenheterna 
senast den 1 januari 2021.

Landskapet ska ta emot anmälningar från aktörer som anmäler sig som producenter av 
direktvalstjänster minst sex månader innan produktionsansvaret överförs på dessa 
tjänsteproducenter. Landskapet ska fatta ett i 34 § avsett beslut om godkännande av producenter av 
direktvalstjänster inom två månader från det att anmälan inkommit.

Landskapets invånare kan anmäla sig som kunder till en social- och hälsocentral och till en mun-
och tandvårdsenhet minst två månader innan landskapet överför de tjänster som avses i 15 § på de 
producenters produktionsansvar som producerar direktvalstjänster. Landskapet ska informera 
områdets invånare om överföringen av tjänster på de producenters produktionsansvar som 
producerar direktvalstjänster och om de social- och hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter
som kan väljas samt om hur valet ska ske minst två månader innan produktionsansvaret överförs.

Landskapets invånare kan välja tjänsteenhet på basnivå och dess verksamhetsställe minst två
månader innan de tjänster för vilka affärsverken har produktionsansvar överförs på dess 
produktionsansvar. Landskapet ska informera sina invånare om hur valet ska ske minst två månader 
innan produktionsansvaret överförs.

Om en invånare i landskapet inte har valt social- och hälsocentral och mun- och tandvårdsenhet 
senast 14 dagar innan produktionsansvaret överförs till producenterna av direktvalstjänster, ska 
landskapet anvisa invånaren den social- och hälsocentral och mun- och tandvårdsenhet som är bäst 



Utkast till regeringens proposition om lag om valfrihet inom social- och hälsovården, 
lagutkast 31.1.2017

tillgänglig för invånaren. I fråga om minderåriga och i andra särskilda situationer ska 10 och 11 §
tillämpas vid valet av social- och hälsocentral och mun- och tandvårdsenhet. 

Om en invånare i landskapet inte har valt ett affärsverks verksamhetsställe på basnivå senast 14 
dagar innan produktionsansvaret överförs på affärsverket, ska landskapet anvisa invånaren det
verksamhetsställe på basnivå som är bäst tillgängligt för invånaren. I fråga om minderåriga och i 
andra särskilda situationer ska 10 och 11 § tillämpas vid valet av verksamhetsställe på basnivå.



 
Remissenkät 
 
 
Anvisningar: 
 
Du kan gå framåt och bakåt i det elektroniska frågeformuläret genom att klicka på knapparna 
Föregående och Nästa. Det är möjligt att skicka enkäten utan att svara på alla frågor. Vissa av 
frågorna har dock markerats som obligatoriska. Eventuella motiveringar till frågorna beaktas när 
svaren analyseras. Enkäten har mycket utrymme för fritt formulerade kommentarer från dem som 
besvarar enkäten. Det är möjligt att redigera svaren innan du skickar iväg frågeformuläret. Vid 
behov kan du avbryta enkäten genom att klicka på Avbryt och fortsätta senare. När du klickar på 
Avbryt kommer du automatiskt till en sida där det finns en länk som leder till den påbörjade 
enkäten. På den sidan kan du också skicka länken till din e-post. I slutet av sista frågan finns 
knappen Sammanfattning, via vilken du kan granska dina svar.  
Via sammanfattningssidan kan du redigera (knappen Ändra på svaren) och skriva ut (knappen Skriv 
ut) enkäten. Därefter måste enkäten ännu skickas iväg. 
 
Skicka svaren: Klicka på knappen Slutför i slutet av sammanfattningen av enkäten när du är klar. 
När du har klickat på Slutför kan du inte längre komplettera eller redigera dina svar. 
  
Detta är en textfilsversion av enkäten som kan användas för att underlätta behandlingen av begäran 
om utlåtande. När ett organ behandlar begäran om utlåtande kan man till exempel göra så att 
utlåtandet bearbetas i form av en textfil och svaren i textfilen slutligen matas in i det elektroniska 
frågeformuläret.  
 
Internetadressen till den elektroniska enkäten: 
https://www.webropolsurveys.com/S/DD716A436F244986.par 
 
 
Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av 
 
Projektchef, Understatssekreterare Tuomas Pöysti, tfn 02951 63012, e-post tuomas.poysti@stm.fi 
Avdelningschef, Överdirektör Outi Antila, tfn 02951 63164, e-post outi.antila@stm.fi 
Avdelningschef, Överdirektör Kirsi Varhila, tfn 02951 63338, e-post kirsi.varhila@stm.fi 
Regeringsråd Pirjo Kainulainen, tfn 02951 63092, e-post pirjo.kainulainen@stm.fi 
 
Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till 
 
Jenni Rantalainen, avdelningssekreterare, tfn 02951 63003, e-post jenni.rantalainen@stm.fi 
Jaana Aho, projektsekreterare tfn 02951 63395, e-post jaana.aho@stm.fi 
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BAKGRUNDSINFORMATION 
 
Officiellt namn på den som svarar 
 
 Vasa sjukvårdsdistrikt 
   
Namn på den person som antecknat svaret 
 
 Göran Honga 
 
Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret 
 
 Vasa sjukvårdsdistrikt 
 Sandviksgatan 2-4 
 65100 VASA 
 goran.honga@vshp.fi 
 
Datum för när begäran om utlåtande behandlades i organet 
 
 27.03.2017 
 
Organets namn 
 
 Sjukvårdsdistriktets styrelse 
 
Är den svarande* 
 
 en kommun 
 en samkommun eller ett samarbetsområde för social- och hälsovården  
 ett landskapsförbund 
 en annan samkommun eller ett samarbetsorgan för kommunerna 
 en statlig myndighet 
 en organisation 
 en privat tjänsteproducent 
 något annat 
 
 
 
Frågor  
 
Frågor om målen med reformen 
 
Målet med reformen av social- och hälsovården är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland 
befolkningen samt bromsa upp kostnaderna för tjänsterna med 3 miljarder euro fram till 2029.   
 
 
 
 
 



1. Kan man genom reformen minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland befolkningen och göra 
tillgången till tjänster mer jämlik?  
 

 
a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
Vasa sjukvårdsdistrikt anser att en vårdreform behövs och stöder en kontrollerad 
utvidgning av valfriheten. Den modell som presenteras i lagutkastet behöver ändå 
förenklas och förtydligas. Valfriheten borde införas stegvis, till exempel som 
pilotprojekt i landskapen och genom försök inom ramen för den nuvarande 
servicesedellagen, och resultaten av pågående försök borde utnyttjas.  
Det föreslagna sättet att uppfylla valfriheten inom tjänsterna på basnivå och vissa 
tjänster på specialiserad nivå genom bolagiseringsskyldighet och 
marknadsmekanismer står i konflikt med vård- och landskapsreformens ursprungliga 
mål om likabehandling, integrering av tjänsterna och mindre kostnader. Modellen 
begränsar rätten att bestämma hur tjänsterna ska produceras och rätten att styra 
tjänsterna som en helhet. Denna rätt hör i princip till organiseringsansvaret för 
tjänsterna och till självstyrelsen. Det är en stor utmaning att ha organiseringsansvaret 
och att integrera tjänsterna när tjänsterna på basnivå överförs på olika företags ansvar 
och styrs på marknadsbasis. Det innebär att serviceproduktionen splittras och att 
landskapen inte längre har makt att styra den. Inom de olika tjänsterna uppstår det nya 
gränsytor för kunderna. .  
Genom det styrsystem som föreslås i lagutkastet är det i praktiken omöjligt att skapa 
en helhet som uppfyller målen för reformen och som ger möjlighet att hantera de 
strukturella riskerna i modellen.   
 
Det faktum att utkastet till valfrihetslag är halvfärdigt gör det svårare att göra en 
helhetsbedömning av vård- och landskapsreformen i både denna och andra frågor. 
Motstridigheterna i lagtexten, till exempel i övergångsbestämmelserna, gör det ännu 
svårare att få en helhetsbild. Eftersom det är fråga om en exceptionellt stor reform 
med vittgående verkningar kan det inte anses korrekt att begära ett utlåtande om en 
halvfärdig helhet.  
Ojämlikhet bland befolkningen har många dimensioner: det finns ojämlikhet i 
utbildning, arbete och arbetsförhållanden, inkomster och andra sociala faktorer och 
ojämlikhet i den geografiska tillgången till tjänster. Syftet med utvidgad valfrihet är att 
stärka framför allt tjänsterna på basnivå och trygga möjligheterna för invånarna att 
snabbare få vård och tillgång till tjänster. Basnivån skulle ändå kunna stärkas också på 
andra sätt än genom valfrihetssystemet.  
Det är svårt att bedöma om systemet skulle främja lika tillgång till tjänster. De villkor 
som ställs på serviceproducenterna och på producenternas finansiering är avgörande 
för om det uppstår ett serviceutbud också på glest befolkade områden. Man kan anta 
att direktvalstjänsterna, betalsedeltjänsterna och kundsedeltjänsterna kommer att 
koncentreras till stadsregionerna. 

 



För att skapa verkningsfulla servicehelheter måste de som ansvarar för 
organiseringen ha tillgång till tillräckliga medel och ny kompetens för att de 
ska kunna säkerställa att vård- och servicehelheterna samt tjänsterna blir 
integrerade. Flerproducentsmodellen skapar utmaningar då olika tjänster 
ska sammanjämkas. För människor som befinner sig i en sårbar ställning 
kan systemet påvisa sig bli mera komplicerat och därför förutsätta en 
avsevärt starkare servicerådgivning och -styrning än för tillfället. 

 
2. Främjar reformen på ett ändamålsenligt sätt kundens möjligheter att påverka sina egna tjänster? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Lagutkastet som skickats på remiss främjar kundernas påverkningsmöjligheter. Oklart 
är ändå om reformen förbättrar påverkningsmöjligheterna på ett ändamålsenligt sätt 
som alltid har en positiv inverkan på kundens hälsa och välmående. Oron gäller 
särskilt kunder som använder flera olika social- och hälsovårdstjänster och 
specialgrupper, såsom klienter inom missbrukar- och mentalvården eller barnskyddet. 
Deras förmåga att orientera sig i servicesystemet och använda betalsedlar, kundsedlar 
och personliga budgetar kan vara begränsad.  
Kundens möjligheter att påverka sina egna tjänster kommer att uppfyllas framför allt 
på områden där det finns valmöjligheter. Det är ändå viktigt att notera att den 
föreslagna valfrihetsmodellen är invecklad och svår att överblicka. På grund av social- 
och hälsovårdstjänsternas natur har klienterna och patienterna inte alltid tillräcklig 
information att basera sitt val på. Det finns en risk för att valfriheten leder till 
oändamålsenliga val.  
I lagutkastet förblir det oklart vilka tjänster som omfattas av valfrihet och vilka som 
sköts av affärsverk. Förbudet för affärsverk att producera tjänster som omfattas av 
valfriheten kan splittra helheten av tjänster för kunden i stället för att förbättra den. 
Till exempel i fråga om serviceboende med heldygnsomsorg är det viktigt att de 
tjänster som ingår i de samlade direktvalstjänsterna tillhandahålls kunden i det boende 
där han eller hon vårdas.  
Lagutkastet utgår från att en kund som är missnöjd med de tjänster han eller hon får 
kan rösta med fötterna. I princip är det en bra utgångspunkt, men det kan uppstå 
problem i situationer där det inte finns några verkliga alternativ till exempel på grund 
av långa avstånd. I sådana fall har kunderna små möjligheter att påverka tjänsterna.  

 
 
3. Ger reformen kunden tillräckliga möjligheter att anlita sådana tjänster som lämpar sig för 
kundens egen situation? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  



e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Lagutkastet avviker avsevärt från det viktigaste mål som uppställts för 
reformen, dvs. avlägsnandet av ojämlikheten. 

Reformen ger enbart kunder med tillräcklig förmåga att skapa sig en 
uppfattning om det egna servicebehovet och de servicealternativ som är 
lämpliga med tanke på det egna servicebehovet tillräckliga möjligheter att 
anlita sådana tjänster som lämpar sig för klientens egen situation. En stor 
del av befolkningen hör till denna grupp. Med då klientens förmåga att 
använda sig av sin valfrihet exempelvis på grund av hälsomässiga eller 
sociala orsaker är hämmad kan ett system med flera steg göra det svårare 
för klienten eller hindra klienten från att anlita lämpliga tjänster. Dessutom 
bör verkställandet av valfriheten fastställas entydigt i fall där vården 
genomförs oberoende av patientens vilja, till skillnad från vad som nu gjorts 
i lagutkastet. 

I situationer där en klient och en yrkesperson har en avvikande syn på vad 
som är det bästa tillvägagångssättet kan klientens valfrihet göra det svårare 
att tillhandahålla en vård eller service som bäst främjar klientens 
välbefinnande. Dylika situationer kan uppstå exempelvis inom barnskyddet, 
mentalvården och missbrukarvården, och kan inte hållbart förhindras med 
de formuleringar som nu används i utkastet. 

 
4. Om kunden har omfattande servicebehov, ger reformen kunden möjlighet att få tjänster som är 
samordnade i enlighet med kundens behov? 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 

 
Fritt formulerade kommentarer. 
 

Samordning av tjänsterna, dvs. integrationen, blir en stor utmaning om valfriheten 
genomförs på det föreslagna sättet. Enligt utkastet till lagen om valfrihet inom social- 
och hälsovården ska landskapen se till att sådana kundgrupper och kunder som 
behöver tjänster som samordnats på bred basis identifieras, att tjänstekedjorna och 
tjänstehelheterna definieras och de olika producenterna utnyttjar den information som 
finns om en kund. Landskapens möjligheter att styra producenterna är begränsade och 
kräver många detaljerade avtal, övervakning av att avtalen följs och särskilda villkor 
för ersättningar till producenterna. Möjligheterna att följa upp servicekedjan och 
övervaka att den fungerar är begränsade bland annat då vårdkedjorna är långa och 
kunderna har flera överlappande och samtidiga servicebehov. Betalsedelsystemet gör 
det ännu svårare att ha helheten under kontroll. Övervakningen av avtal och producenter 
förutsätter rikliga expertresurser 

 
För att klientuppgifterna ska röra sig mellan olika producenter bör man med 
hjälp av nationella register och kompatibla datasystem göra det möjligt och 



säkerställa att uppgifterna blir integrerade. Det här ställer stora krav på 
såväl datasystem som på klient- och patientuppgiftsregister. Väl genomfört 
kan en kundplan där man tillgodogör och sammanslår alla nödvändiga 
uppgifter om kunden bidra till att man lyckas integrera uppgifterna om 
kunden. 

Det här målet uppnås inte om man inte lyckas integrera olika social- och 
hälsovårdstjänster och skapa obrutna servicekedjor för särskilt kunder med 
ett omfattande servicebehov. 

 
5. Ger reformen tillräckliga förutsättningar för att uppnå målet om att bromsa upp kostnadsökningen 
med 3 miljarder euro?   
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Valfriheten i den föreslagna formen gör det svårare att uppnå målet om 
att bromsa upp kostnadsökningen. Det beror framför allt på att modellen 
begränsar landskapens rätt att besluta om hur tjänsterna ska produceras 
och deras möjligheter att styra tjänsterna som helhet. Dessutom riskerar 
kostnaderna att öka åtminstone på grund av tillhandahållarnas och 
producenternas ICT-investeringar, landskapens, deras affärsverks och 
producenternas administrativa uppgifter samt de nya elementen i 
valfrihetsmodellen, dvs. personliga budgetar och betalsedlar samt 
direktvalstjänsterna inom mun- och tandvården. 
 
Om kostnaderna ökar på grund av den utvidgade valfriheten men 
budgeten är fast, måste man kunna begränsa tjänsternas omfattning eller 
innehåll eller göra avkall på kvaliteten.  
På längre sikt kan kostnadsökningen bromsas upp om konkurrensen ger 
produktionseffektivitet och lägre kostnader och medborgarna tar större 
ansvar och är delaktiga i sina tjänster. Beroende på de villkor som ställs 
på serviceproducenterna är det möjligt att innovationer ger upphov till 
mer kostnadseffektiva sätt att producera tjänster. Kostnadssparande 
innovationer kunde dock införas också utan valfrihetslagstiftningen. De 
största kostnadsbesparingarna uppstår genom servicehandledning och 
prioritering av tjänster. För det krävs ändå ingen valfrihetslagstiftning.  
 
Kostnaderna förknippade med beredningen och verkställandet av 
förändringen, såsom kostnader för berednings- och 
förändringsorganisationer, kostnader för utvecklande av 
förändringskompetens samt kostnader för IT-system kommer att bli 
ansenliga och minska effekten av de övriga åtgärder som vidtas för att 
minska kostnaderna. 



Även den personliga budgeten, ifall den genomförs dåligt, utgör en risk för 
kostnadshanteringen. Kundernas servicebehov och de kostnader som 
åsamkas av servicebehovet måste kunna fastställas tillräckligt noggrant för 
att man ska kunna bedöma den maximala kostnaden för de alternativa 
tjänster som ska tillhandahållas med hjälp av den personliga budgeten. 
Dessutom bör också verkningsgraden av de tjänster som ska tillhandahållas 
med hjälp av den personliga budgeten kunna säkerställas för att kundernas 
servicebehov och därigenom kostnaderna inte ska öka inom den övriga 
servicen. 

Den eftertraktade bromsningen av kostnadsstegringen förutsätter förutom 
strukturella nyskapelser framför allt radikala åtgärder med vilka tjänsterna 
och verksamhetsmodellerna förnyas. Det är framför allt genom en 
framgångsrik hantering av de servicehelheter som tillhandahålls för klienter 
i behov av många tjänster och en tygling av utgiftsstegringen inom den 
specialiserade sjukvården som kostnadsstegringen kan dämpas. Det här 
förutsätter att landskapet har en stark organisatörsroll men också att 
landskapet kraftigt kan styra servicehelheterna. 
 
 

6. Förverkligas demokratin på ett tillräckligt sätt i lagförslaget? Om inte, hur kunde demokratin 
stärkas i lagförslaget? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Invånarnas möjlighet att påverka verksamheten i landskapet tryggas genom 
landskapslagen och lagen om ordnande av social- och hälsovård. 
Organiseringen av verksamheten styrs av ett landskapsfullmäktige som 
väljs med direkta val. Det är viktigt att se till att anordnaren är tillräckligt 
stark för att styra servicehelheterna och den verksamhet som tillhandahålls 
av producenter. 

Genom att ge landskapet beskattningsrätt kunde man stärka självstyrelsen 
och folkväldet i landskapet. Offentlighetsprincipen bör också realiseras på 
ett likvärdigt sätt i alla bolag som producerar offentligt finansierade tjänster, 
oberoende av ägarunderlag. 
 
Lagens bestämmelser om hur tjänsterna ska tillhandahållas försämrar i 
hög grad landskapets möjligheter att utöva självständig beslutanderätt 
och ger inte tillhandahållaren det spelrum som behövs. I lagutkastet 
ingår också 14 bemyndiganden att utfärda förordning, vilket gör det 
möjligt att kringskära självstyrelsen ytterligare.  
Valfriheten borde införas stegvis och via försök. Det är inte befogat att 6 
frångå det nuvarande systemet med servicesedlar. Genom en utvidgad 
användning av servicesedlar och genom utnyttjande av resultaten från de 
pågående försöken skulle valfriheten kunna utökas på ett mer 



kontrollerat sätt. Landskapen borde få större möjligheter att besluta om 
vilka metoder de ska använda för att uppnå de föreslagna målen.  

 
7. Främjar reformen ändringen av verksamhetssätt och ibruktagandet av nya serviceinnovationer 
som förbereder för framtidens utmaningar? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Valfrihetsreformen ger möjlighet att införa nya verksamhetsformer och 
nya serviceinnovationer. Huruvida målet nås beror på hur modellen för 
ersättningar till producenterna ser ut och i vilken mån den sporrar till 
innovationer. Serviceinnovationer kan främjas genom att onödig och 
detaljerad reglering luckras upp. Detta kan genomföras också utan den 
oförutsägbarhet som valfrihetslagstiftningen för med sig. 

 
 
Frågor om detaljer i lagutkastet  
 
8. I 3 kap. i utkastet till lag om valfrihet inom social- och hälsovården föreslås bestämmelser 
om vilka social- och hälsotjänster som klienten direkt ska kunna välja.  
 
8a Är bestämmelserna om direktvalstjänster tillräckligt tydliga till den del det är fråga om vilka 
tjänster som hör till dem som omfattas av valfrihet och som ska bolagiseras och vilka som ska 
produceras av landskapets affärsverk?  
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

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? 
 
Fritt formulerade kommentarer. 
 

I lagutkastet är serviceinnehållet för direktvaltjänsterna på basnivån allmänt 
definierade och motsvarar ungefär sedvanlig öppen hälsovård som 
tillhandahålls av de nuvarande hälsovårdscentralerna kompletterat med 
några socialvårdstjänster. I det föreliggande utkastet används terminologi 
som betraktat från social- och hälsovårdens perspektiv är inexakt och som 
även i lagpropositionen delvis saknar definition. Serviceinnehållet måste 
kunna definieras så tydligt att anordnaren och samtliga serviceproducenter 



förstår dem entydigt och på samma sätt. I förslagsutkastet förverkligas inte 
detta. 

Placeringen av mödra- och barnrådgivningstjänsterna mellan social- och 
hälsovårdscentralerna och landskapets affärsverk är otydlig och bör 
preciseras. I paragrafen hänvisar man till hälso- och sjukvårdslagens 13 § 
som inte inrymmer några rådgivningstjänster. Å andra sidan definieras 
hälsorådgivningen i detaljmotiveringen på ett sätt som kunde omfatta dylik 
rådgivningsverksamhet. I motiveringen till landskapslagen hör till exempel 
mödra- och barnrådgivningstjänster till de förebyggande social- och 
hälsovårdstjänsterna som ska skötas av landskapet. 

Innehållet i de tjänster som produceras av social- och hälsovårdscentraler på 
en utvidgad basnivå och arbetsfördelningen mellan landskapets affärsverk 
har definierats ännu diffusare än i fråga om tjänsterna på basnivå. Betraktat 
från kundens perspektiv är de servicehelheter som omfattar tjänsterna på 
den utvidgade basnivån svåra att hantera och gestalta. Till exempel så skulle 
den nuvarande specialiserade sjukvården tillhandahållas både som 
direktvalstjänster och av landskapets affärsverk. Det hur kunderna ska röra 
sig mellan social- och hälsovårdscentralen och affärsverket är diffust 
uttryckt. Det framgår inte av förslaget huruvida exempelvis en remisspraxis 
som motsvarar den nuvarande praxisen och som används mellan 
bastjänsterna och specialtjänsterna ännu blir kvar, eftersom man i förslaget 
använder ord som hänvisa och söka. Det som också förblir oklart är hur 
landskapets affärsverk ska hänvisa en kunde tillbaka till en social- och 
hälsovårdscentral för fortsatt vård. 

Hänvisning och rådgivning utgör inte alltid det första steget i 
kundprocessen, utan behovet av hänvisning och rådgivning kan också 
uppstå först efter att man åtgärdat ett större servicebehov. Det är framförallt 
i fråga om socialvårdstjänsterna där en ansvarsfördelning som baserar sig på 
ett tillfälligt och kortvarigt behov är svår att definiera. 

Enligt 15 § 3 mom. 2 punkten inrymmer den utvidgade basnivån bland 
annat sådana tjänster som kunderna enligt 14 § 1 mom. i 
socialvårdslagen behöver tillfälligt och kortvarigt. Definitionen tillfällig 
och kortvarig är diffus och merparten av servicebehovet inom socialvården 
kan heller inte lösas tillfälligt och kortvarigt. Ofta är servicen i början 
kortvarig men övergår ändå i fortsättningen att bli långvarig. Betraktat från 
kundens perspektiv är det inte ändamålsenligt om man först erbjuder 
kortvariga tjänster, varefter kunden hänvisas till landskapets affärsverk för 
en bedömning av servicebehovet, där man konstaterar att kunden har ett 
långvarigare behov av service, varefter serviceproducenten blir en annan. 

Det är inte motiverat att fördela tjänsterna mellan serviceproducenter som 
tillhandahåller antingen kortvariga eller långvariga tjänster. Till exempel 
hemservice kan erbjudas kortvarigt, men upprepat. Det är heller inte 
ändamålsenligt att inrätta boendeserviceenheter som tillhandahåller service 
för klienter med kortvariga behov. Social rehabilitering är en långvarig 
process även om den kan bestå av flera olika element som varierar enligt 
klientens behov. 

Innan de tillfälliga socialvårdstjänsterna på den utvidgade basnivån överförs 
till social- och hälsovårdscentralerna finns det en risk för att de 



socialvårdstjänster som tillhandahålls på social- och hälsovårdscentralerna 
blir ytterst begränsade eftersom alla socialvårdstjänster tillhandahålls av 
landskapets affärsverk. 

Av utkastet framgår det heller inte tydligt vilka element förknippade med 
den offentliga makten som eventuellt genom lagstiftning ska anvisas övriga 
producenter än landskapets affärsverk. Det här avgör huruvida man kan 
lösgöra meningsfulla och för klienten fungerande delar från helheten så att 
de omfattas av valfriheten. 

 
 
8b Säkerställer systemet med betalsedel tillräckliga styr- och påverkansmöjligheter för landskapet 
med tanke på organiseringsansvaret? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I betalsedelsystemet kan landskapet inte bära sitt organiseringsansvar: 
landskapet har inga direkta möjligheter att styra eller påverka den aktör 
som producerar betalsedeltjänsterna. I fråga om direktvalstjänsterna kan 
landskapet enligt 31 § i lagförslaget ställa villkor på producenterna i 
fråga om tjänsternas kvalitet och tillgänglighet samt samordningen av 
dem. På producenterna av betalsedeltjänster kan landskapet däremot inte 
ställa sådana villkor. 
 

 
8c. Är social- och hälsocentralens rättigheter och skyldigheter föreskrivna på ett ändamålsenligt sätt 
i systemet med betalsedel? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Enligt 17 § 2 mom. har en producent av direktvalstjänster det övergripande 
ansvaret för en kunds samlade tjänster samt för tjänsternas kvalitet och 
genomslag också då kunden utnyttjar möjligheten att med en betalsedel 
välja tjänsteproducent. Det ansvar som en producent av direktvalstjänster 
har för betalsedeltjänsterna kan i vissa situationer leda till problem då en 
klient fritt får välja en producent bland dem som tillhandahåller 
betalsedeltjänster utan att den primära producenten kan påverka det på 
något sätt. 



 
8d Ger systemet med betalsedel kunden tillräckliga möjligheter att påverka tillhandahållandet av de 
tjänster som kunden behöver? 
 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Kunden kan påverka valet av serviceproducent och merparten av klienterna 
förmår också göra det. Alla klienter förmår emellertid nödvändigtvis inte 
jämföra olika serviceproducenter och exempelvis innehållet och kvaliteten 
på tjänsterna. Valet försvåras förutom med anledning av den personliga 
förmågan också på grund av de brister som finns i de offentliga 
informationskällorna och som man inte hinner korrigera innan valfriheten 
införs. Då valfrihetssystemet lanseras behöver klienterna mångsidig och 
tillförlitlig information till stöd för sina beslut. I brist på tillförlitlig 
information styrs valet till merparten av föreställningar och marknadsföring. 

 
 
 
9. I 4 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om kundens möjligheter att välja landskapets 
affärsverk och dess verksamhetsställe. Ger bestämmelserna med tanke på målen med reformen 
kunden ändamålsenliga möjligheter att välja tjänsteproducent? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Kunden har tillräckliga valmöjligheter, men det är inte till alla delar 
ändamålsenligt. Rätten att välja kan behöva begränsas i vissa situationer, 
till exempel när tillgången till tjänster inom barnskyddet eller 
missbrukar- och mentalvården fördröjs på grund av de val som kunden 
eller kundens anhöriga har gjort.  

 
 
10. I 5 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om användning av kundsedel för att öka kundens 
valfrihet.  
 
10a Är bestämmelserna ändamålsenliga med tanke på kundens ställning och rättigheter? 

 
a. ja  
b. till största delen 



c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

En bruktagning av kundsedlar ökar kundernas valfrihet och är i och för sig 
ett sätt att producera tjänster som är värt att understödas. Valfriheten i en 
verksamhet med kundsedlar berör emellertid enbart serviceproducenter som 
tillhandahåller tjänster i bolagsform. Valet mellan landskapets affärsverk 
och en produktion som tillhandahålls i bolagsform sker då klienten 
bestämmer om hon/han överhuvudtaget ska välja en kundsedel. Om 
landskapets affärsverk inte grundar bolag som producerar tjänster som 
tillhandahålls mot kundsedlar kan klienten inte får kundsedelstjänster av en 
offentlig producent, eftersom det enligt 23 § inte är möjligt att få tjänster 
som tillhandahålls av ett affärsverk mot en kundsedel. 

 
10b Säkerställer systemet med kundsedel tillräckliga styr- och påverkansmöjligheter för landskapet 
med tanke på organiseringsansvaret? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Det är svårt att styra producenterna av kundsedeltjänster. Lagförslaget 
ger inte klarhet i de faktiska leverantörs- och 
underleverantörsförhållandena mellan landskapets affärsverk, 
landskapet, social- och hälsovårdscentralerna och serviceproducenterna, 
som verkar med stöd av olika sedelsystem och avtal om köp av tjänster. 
Också landskapets faktiska styr- och påverkningsmöjligheter är oklara.  
Kundsedelsystemet leder till bolagisering av sjukhusfunktionerna och 
också vissa andra tjänster på specialiserad nivå. Detta är problematiskt 
med tanke på målen för reformen. Problematiskt med tanke på 
sparmålen är bolagens rätt att använda stödtjänster som tillhandahålls av 
landskapets affärsverk, till exempel bilddiagnostik och 
laboratorietjänster, vilket är ett problem när man beaktar ändringarna i 
upphandlingslagen. 

 
 
10c. Är de begränsningar som gäller ibruktagandet av systemet med kundsedel och landskapets 
beslutsfattande tillräckliga och tryggar de genomförandet av kundens valfrihet? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  



e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I 21 § fastställer man på allmän nivå de tjänster som tillhandahålls mot 
kundsedel. Enligt den här paragrafen ska landskapet i tillräcklig 
utsträckning använda kundsedlar för att säkerställa att kundens valfrihet 
förverkligas i fråga om andra än direktvalstjänster. 

I detaljmotiveringen konstaterar man i fråga om tjänster som tillhandahålls 
mot kundsedel att landskapet närmare ska bestämma vilka tjänster som ska 
tillhandahållas mot kundsedel. Landskapet ska säkerställa kundernas 
valfrihet när det gäller sådana andra tjänster som tillhandahålls mot 
kundsedel än direktvalstjänster som inte är brådskande, inte innebär 
utövning av offentlig makt, inte är tjänster som på grund av att de är 
krävande eller exceptionella eller på grund av stora kostnader måste 
centraliseras enligt 11 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård och 
45 § i lagen om hälso- och sjukvård måste centraliseras eller som inte som 
inte tillhandahålls enligt en personlig budget. Kundsedlarnas andel av de 
totala kostnaderna för dessa tjänster ska vara minst 15 procent. Av 
motiveringarna framgår det inte vad denna minimigräns på 15 procent 
baserar sig på. Antagligen har man som mål att säkerställa att klienternas 
valfrihet avsevärt ökar i alla landskap. 

De tjänster som tillhandahålls mot kundsedel kan ha en hämmande effekt på 
både tillräckligheten av personal vid landskapets affärsverk och tillgången 
på tjänster som tillhandahålls av landskapets affärsverk. Landskapet skulle 
få bestämma om vilka icke-brådskande tjänster som ska tillhandahållas mot 
kundsedel och om omfattningen av övriga tillämpliga tjänster på 
specialnivå och om innehållet inom ramen för minimikravet på 15 procent. 
Ifall landskapets affärsverk strävar efter att producera tjänster mot 
kundsedel borde den i enlighet med bolagiseringsskyldigheten grunda ett 
bolag eller flera bolag som tillhandahåller dessa tjänster. Till följd av detta 
kommer redan nuvarande utmaningar förknippade med tillgången på vissa 
yrkesgrupper, såsom läkare inom en del specialiteter, att öka. Det här skulle 
få följder för tillgången på tjänster som produceras av landskapets 
affärsverk. Det är oklart om yrkespersoner inom social- och hälsovården 
kunde, om de så ville, arbeta både på landskapets affärsverk och i 
landskapets bolag. 

 
11. I 6 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om användning av en personlig budget för att öka 
kundens valfrihet. Ger bestämmelserna kunden möjlighet att påverka tillhandahållandet av de 
tjänster som kunden behöver? 

 
a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 



 
En personlig budget ger kunden omfattande möjligheter att få de tjänster 
han eller hon behöver. Systemet har ett brett tillämpningsområde och 
innebär omfattande förpliktelser för landskapet, som enligt förslaget ska 
införa systemet genast när lagen träder i kraft år 2019. Det skulle 
innebära en stor risk med tanke på kontinuiteten i tjänsterna och 
kostnaderna skulle kunna växa okontrollerat. Det skulle också krävas 
mycket personalresurser för samtidig bedömning av servicebehovet vid 
årsskiftet 2018/2019. Finland saknar erfarenhet av att använda 
personliga budgetar i stor skala. I andra länder där sådana införts har 
kostnaderna stigit. Det behövs flera försök för att problemen med 
modellen ska kunna rättas till.  

 
 

12. I och med valfrihetslagstiftningen föreslås det att det till patientlagen och socialvårdens 
klientlag fogas ett nytt kapitel om assistans vid beslutsfattande (assisterat beslutsfattande). I 
valfrihetslagstiftningen ingår olika valmöjligheter för patienter och klienter, (bland annat 
direktvalstjänster, betalsedel, kundsedel och personlig budget). Kunderna kan behöva stöd när de 
gör val i dessa olika valsituationer. Är de bestämmelser som gäller assisterat beslutsfattande 
ändamålsenliga? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I förslaget om assisterat beslutsfattande ingår ingen 
konsekvensbedömning. I den fortsatta beredningen bör det göras en 
realistisk bedömning av kostnadseffekterna. Då den som utses för 
uppgiften inte får stå i anställnings- eller uppdragsförhållande till den 
som tillhandahåller eller producerar tjänsterna, kan tillgången till 
assisterande personer bli ett problem. I motiveringen till propositionen 
görs bedömningen att assisterat beslutsfattande kunde tillgodoses med 
hjälp av frivilliga insatser och genom samarbete mellan landskapen. 
Detta är dock orealistiskt. Det är fråga om en uppgift som kräver 
yrkeskunskap och som ofrånkomligen ger upphov till kostnader. 
Assisterat beslutsfattande är avsett för situationer där klienten eller 
patienten har svårt att förstå vilka alternativ som står till buds och vilka 
verkningar de har. Propositionen innehåller ingen bedömning av hur 
många personer som skulle kunna tänkas behöva assisterat 
beslutsfattande. Åtminstone när den nya lagstiftningen om valfrihet 
träder i kraft kan behovet antas vara stort.  
 

 
 
 



13. I 7 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om förfaranden för godkännande av och avtal med 
tjänsteproducenterna.  
 
13a Är bestämmelserna om förfarandena för godkännande ändamålsenliga med tanke på målen med 
reformen? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I 31 § omnämns en eventuell ackreditering av producenter, men den 
beskrivs inte noggrannare i lagutkastet. I detaljmotiveringen står det: ”Med 
stöd av 2 mom. kan landskapet besluta att producenter av direktvalstjänster, 
social- och hälsocentraler samt mun- och tandvårdsenheter ska söka 
ackreditering. Ackreditering är då förutsättningen för godkännande som 
producent av direktvalstjänster. Vid ackrediteringen ska följas enhetliga 
kriterier i hela landet. En närmare definition av kriterierna utreds i den 
fortsatta beredningen.” En närmare definition av kriterierna måste finnas till 
förfogande innan anmälningsprocessen för producenterna av 
direktvalstjänsterna inleds. 

 
Det acceptans- och avtalsförfarande som är förknippat med producenterna 
åsamkar landskapet rikligt med administrativt arbete och förutsätter ny 
avtalsrättslig kompetens och kräver omfattande expertresurser. 

 
 
13b Är bestämmelserna om avtalsförfarandena ändamålsenliga med tanke på målen med reformen? 
 

 
a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I 36 § av lagutkastet definieras det avtal som landskapet ska ingå med 
producenter av direktvalstjänster. I det här lagrummet står det följande: 
”Innan en tjänsteproducent börjar producera direktvalstjänster som 
godkänts av landskapet ska producenten och landskapet ingå avtal om 
inledandet av produktionen och tillhandahållandet av tjänsterna”. 

Landskapet och tjänsteproducenterna kan avtala också om andra villkor 
som gäller tjänsteproduktionen än de som nämns i 1 mom. 

Enligt detaljmotiveringen till paragrafen kan avtalsförfarandet inte gälla 
sådant som ska tas upp i landskapets förvaltningsbeslut enligt 31 §. 



Avtal kan inte heller ingås om omständigheter som skulle begränsa 
kundernas rättigheter eller som inte över huvud taget omfattas av 
avtalsfriheten. 

Enligt 38 § 3 mom. i lagutkastet kan landskapet genom sitt beslut ändra ett i 
36 § avsett avtal samt beloppet av och grunderna för ersättningar som 
landskapet betalar för direktvalstjänster till den del som inte annat 
föreskrivs i lag eller i en förordning eller ett beslut av statsrådet som 
utfärdats med stöd av lag. Lagrummet verkar ge landskapet en möjlighet att 
ensidigt ändra på avtalet. Även om man i 38 § 3 mom. ålagt landskapet att 
”då det fastställer övergångsperioden beakta ändringens karaktär samt 
konsekvenserna för tjänsteproducenterna och kunderna” och en 
tjänsteproducent enligt 38 § 4 mom. har rätt att med anledning av 
ändringar i ett avtal säga upp avtalet med iakttagande av 
uppsägningstiden enligt 39 § 1 mom (sex månader), under vilken de 
villkor som gällde före ändringen ska iakttas, kan möjligheten till ändring 
ses som inskränkning av avtalsfriheten och ur ett avtalsrättsligt perspektiv 
som ett säreget villkor. Tillräckliga villkor om hantering av 
förändringssituationer och ändringar i betalprinciper kan inrymmas i 
avtalet, varvid den andra parten till övriga delar inte behöver ges en ensidig 
förändringsrätt. 

Enligt 38 § 1 mom. i lagutkastet ska en producent av direktvalstjänster ingå 
avtal med varje landskap där tjänsteproducenten har en social- och 
hälsocentral eller en mun- och tandvårdsenhet. (En producent av 
direktvalstjänster är inte skyldig att producera andra tjänster än dem som 
producenten har förbundit sig till enligt avtal med respektive landskap. 
Enligt 2 mom. i paragrafen ” Om det ansvariga landskapet inte har ingått 
avtal med den producent av direktvalstjänster som en kund har valt, ska det 
avtal iakttas som tjänsteproducenten har ingått med landskapet där den 
social- och hälsocentral eller mun- och tandvårdsenhet som kunden har valt 
är verksam”. 

Formuleringen är problematisk för det landskap som ansvarar för 
organiseringen av verksamheten. Enligt formuleringen i lagrummet är 
landskapet bundet till ett avtal som två andra juridiska personer ingått med 
varandra och därmed bundet till de villkor som fastställs i avtalet angående 
tjänsteproduktionen. 

I 39 § 2 mom. bestäms om landskapets rätt att uppsäga eller häva ett avtal. 
Landskapet har förståeligt nog ingen fri uppsägningsrätt, såsom 
tjänsteproducenten. Enligt paragrafen ”kan landskapet efter att ha hört en 
tjänsteproducent säga upp ett avtal, om producenten upprepade gånger 
har åsidosatt sina lagstadgade förpliktelser eller villkoren i ett avtal 
enligt 36 § och inte har avhjälpt bristerna inom en tidsfrist som bestämts 
av landskapet”. Det krav som nämns i momentet om att tjänsteproducenten 
"upprepade gånger" åsidosatt sina lagstadgade förpliktelser verkar 
problematiskt. Prövningen att avsluta avtalet borde anknytas till 
allvarligheten av försummelsen och möjliggöra ett avslutande också efter en 
enskild försummelse, såvitt försummelsen är grundläggande. I dylika fall 
kan man också ligga nära tröskeln för hävning. Dessutom kan minimitiden 
för uppsägningstiden i vissa situationer påvisa sig vara för lång. 



Landskapet borde ges möjlighet att omedelbart avsluta ett avtal om 
avtalsbrottet är så grundläggande att landskapet inte rimligen kan förväntas 
hörsamma den minimitid för uppsägning som nämns i den här punkten. 
Alternativt kunde det 3 momentet, där man bestämmer om rätten att häva 
ett avtal kompletteras med att ett grundläggande avtalsbrott utgör en grund 
på vilket ett avtal kan avslutas. I ifrågavarande moment bestäms följande: 
”landskapet kan häva ett avtal om tjänsteproducenten inte längre finns i 
tjänsteproducentregistret, om tillsynsmyndigheten har förbjudit 
producentens verksamhet, om producenten har gått i konkurs eller om 
klient- eller patientsäkerheten är allvarligt hotad”. Möjligheten att häva ett 
avtal har uppenbarligen inte med anledning av formuleringen i punkten om 
uppsägningsrätten fogats till försummelsesituationer utom indirekt som en 
följd av att klient- och patientsäkerheten äventyrats. Landskapet borde 
likafullt ges möjlighet att avsluta ett avtal utan att det behöver iaktta 
angivna tidsfrister ifall avtalsbrottet är så grundläggande att man rimligen 
inte kan förutsätta att tidsfristerna iakttas. 

Därutöver är det skäl att allmänt ge akt på att de i lagutkastets 13 kapitel 
nämnda bestämmelser, som bland annat berör grunder och tidsfrister för 
avslutande av avtal, inskränker parternas avtalsfrihet. Landskapet ska inte 
på grund av sin ställning ha möjlighet till omotiverade uppsägningar, men 
till övriga delar borde man överväga hur motiverade bestämmelserna är och 
vad man kan låta avtalsparterna komma överens om sinsemellan. 

 
14. I 8 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om tjänsteproduktionen och producenternas 
förpliktelser. Är bestämmelserna ändamålsenliga med tanke på målen med reformen? 
 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I lagutkastets 40 § föreskrivs om landskapets bolagiseringsskyldighet. I 
utkastet till paragrafen står det följande: ”landskapets affärsverk får inte 
själv producera direktvalstjänster eller tjänster som tillhandahålls mot 
betal- eller kundsedel. Affärsverket får emellertid grunda och äga ett 
bolag eller en annan sammanslutning för produktion av direktvalstjänster 
eller tjänster som tillhandahålls mot betal- eller kundsedel.” 

På basis av lagutkastet förblir det oklart hur man sörjer för att landskapets 
bolag ska kunna fungera på marknaden och på motsvarande sätt att 
landskapets bolag inte får en konkurrensfördel i förhållande till övriga 
aktörer och på vilket sätt lagstiftningen om statsbidrag och 
konkurrensneutralitet i övrigt har iakttagits? I praktiken kan modellen vara 
förknippad med bland annat följande problem: 



- Landskapets bolag eller ett motsvarande offentligt ägt bolag fungerar som 
en upphandlande enhet enligt 5 § i lagen om offentlig upphandling. Med 
stöd av kapitel 8 i detaljmotiveringen kan man sluta sig till att en producent 
av direktvalstjänster inte är ålagd att konkurrensutsätta sin upphandling 
(såsom anskaffning av tjänster av från andra tjänsteproducenter i enlighet 
med 41 § 1 mom. 3 punkten), vilka dock finansieras med en avtalsenlig 
ersättning och där tjänsteproducenten enligt 44 § är ålagd till 
särredovisning. Aktörerna på marknaden kan eventuellt anses befinna sig i 
olika ställning, bara på den grund av att förpliktelsen att konkurrensutsätta 
anskaffningar enbart gäller en del aktörer. 

- Om en vuxen klient inte väljer eller förmår välja tjänsteproducent är det 
landskapet som i sista hand ska anvisa kunden den tjänsteproducent vars 
verksamhetsställe är bäst tillgängligt för kunden. Det landskap som 
ansvarar för anordnandet har i vissa situationer makt att överföra ansvaret 
för klienter och patienter till en producent av direktvalstjänster. Om 
landskapet har grundat ett bolag som producerar direktvalstjänster eller 
tjänster som tillhandahålls mot betal- eller kundsedel, så hur säkerställer 
man att landskapets bolag inte får en fördel då klienter anvisas. 

- I 42 § 5 mom. står det att om en kund har behov av andra social- eller 
hälsotjänster än sådana som en producent av direktvalstjänster svarar för, 
ska tjänsteproducenten hänvisa kunden till landskapets affärsverk för 
bedömning av servicebehovet. Dessutom kan tjänsteproducenten hänvisa 
klienten till andra tjänster som klienten behöver och som tillhandahålls av 
landskapet, kommunen eller andra aktörer. Hur säkerställer man att 
landskapet inte slutligen blir tvunget att hänvisa klienter med omfattande 
behov till enheter som det äger? Landskapet kan inte stöda sin enhet som 
verkar på marknaden utan att låta bli att iaktta de stadganden som utfärdats 
om statsbidrag. Hur säkerställer man att landskapets bolag förmår verka på 
marknaden om det exempelvis är tvunget att upprätthålla ett bredare 
serviceurval än övriga aktörer? 

I 42 § 1 mom. konstateras att en producent av direktvalstjänster svarar för 
produktionen av de samlade tjänster inom social- och hälsovården eller 
samlade tjänster inom mun- och tandvården eller för produktionen av 
båda kategorierna på det sätt som landskapet bestämt i det avtal som 
tjänsteproducenten ingått med landskapet. 

Enligt 42 § 2 mom. ”Om tjänsteproducenten gör väsentliga ändringar ska 
landskapet underrättas minst två månader före ändringen. I fråga om 
smärre ändringar ska landskapet underrättas minst två veckor före 
ändringen”. 

Bägge lagrum berör åtminstone delvis frågor som parterna enligt 35 § ska 
överenskomma om med ömsesidigt avtal. Det är delvis oklart huruvida 
punkterna inskränker parternas avtalsfrihet och vilken betydelse lagrummen 
har i förhållande till avtalet? Dessutom får man av formuleringen i 42 § 2 
mom. den uppfattning att tjänsteproducenten har en ensidig rätt att göra 
väsentliga ändringar i produktionen av tjänsterna bara den meddelar om 
dem i förväg. 



Enligt 42 § 3 mom. ska producenten samarbeta med landskapet och 
kommunerna för att främja välfärd och hälsa i landskapet på det sätt som 
det bestäms i det avtal som producenten ingått med landskapet. Då 
kommunerna inte är parter i avtalet hur ska man säkerställa att 
förpliktelserna att främja välfärden och hälsan i kommunerna och 
eventuella regionala skillnader iakttas i det avtal som tjänsteproducenten 
ingår med landskapet? 

 
15. I 9 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om de ersättningar som ska betalas till 
tjänsteproducenterna.  
 
15a Är andelen för den fasta avgiften för direktvalstjänsterna och kriterierna för fastställande av 
avgiften tillräckliga för att trygga tillräcklig finansiering av tjänsterna? 

 
a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I princip är en fast ersättning som utgår från behovsprövning en bra 
bestämningsgrund, men om behovskoefficienterna är bristfälliga, kan det 
här i praktiken uppmuntra producenterna att styra kunder som medför 
stora kostnader eller risk för stora kostnader till affärsverket eller någon 
annan producent av direktvalstjänster. En sådan bestämningsgrund kan 
även uppmuntra till en målgruppsinriktad kundvärvning.  
Kapitationskoefficienterna fungerar inte inom mun- och tandvården.  
Det är positivt att landskapen föreslås få prövningsrätt i fråga om nivån 
på kapitationsfinansieringen och också delvis rätt att avvika från de 
nationella koefficienterna. Ett ovillkorligt krav på att direktvalstjänsterna 
till 4/5 ska finansieras med fasta ersättningar är inte ändamålsenligt.  
 
Den fasta avgiften inom mun- och tandvården är inte tillräcklig, om den 
grundar sig på den nuvarande totalmängden för det offentliga stödet 
(kostnaderna för den offentliga vården och FPA-ersättningarna inom den 
privata vården). Klientens självriskandel inom mun- och tandvården är 
redan nu stor i jämförelse med de övriga tjänsterna. Den fasta ersättningen 
bör vara så hög att självriskandelen kan vara måttlig och inte hindrar 
klienter att söka ändamålsenlig vård. 

 
15b Är bestämmelserna om de övriga ersättningarna ändamålsenliga med tanke på målen med 
reformen? 

 
a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  



e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Landskapets möjlighet att i enlighet med 56 § avtala om andra 
ersättningar till en serviceproducent är värd att stödja och kan öka 
invånarnas regionala jämlikhet samt minska regionala skillnader i 
välfärd och hälsa. 
 

Övriga frågor 
 
16. I 11 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om lagens ikraftträdande. Är 
övergångsbestämmelserna enligt 71 § ändamålsenliga med tanke på målen med reformen?   
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Det bör reserveras en tillräckligt lång övergångsperiod för införandet av 
valfriheten. Om marknaderna öppnas för både direktval av social- och 
hälsocentraler och mun- och tandvårdsenheter samtidigt som 
kundsedlarna och de personliga budgetarna tas i bruk 1.1.2019 är risken 
stor att det kan bli avbrott i tjänsterna.  
I lagutkastet föreskrivs det om en indelning i två olika faser men de facto 
anges ingen indelning i faser i bestämmelserna om ikraftträdandet. . 
Lagens övergångsbestämmelser och motiveringen till dem är 
sinsemellan motstridiga. Övergångsperioden till 31.12.2020 för 
bildandet av landskapsbolagen är ingen verklig övergångsperiod, om de 
privata social- och hälsocentralerna och mun- och tandvårdsenheterna 
inleder sin verksamhet redan 1.1.2019.  
Vasa sjukvårdsdistrikt anser det vara motiverat att valfrihetsmodellen tas 
i bruk stegvis och samtidigt i hela landet i fråga om både den privata och 
den offentliga produktionen. För att det ska ske på ett kontrollerat sätt 
bör valfriheten och den bolagisering av produktionen som valfriheten 
förutsätter genomföras i fråga om direktvalstjänster på basnivå inom 
social- och hälsovården och mun- och tandvården tidigast 1.1.2021 och i 
fråga om tjänster på utvidgad basnivå 1.1.2023. Under 
övergångsperioden kan man skaffa erfarenheter av en större valfrihet 
genom att utvidga användningen av servicesedlar och genom pilotförsök 
med personliga budgetar. På så sätt skulle det finnas tid ända till slutet 
av år 2022 att organisera verksamheten i bolagsform. 
En planering av behövliga förändringar i informationssystemen kan 
inledas först när detaljerna kring verksamheten har klarnat i 
lagstiftningen. För att förändringarna i informationssystemen ska kunna 
genomföras på ett kontrollerat sätt krävs det en tydlig ansvarsfördelning 
och en tillräcklig tidtabell. Erfarenheterna visar att verkställighet och 



ibruktagande av omfattande informationslösningar förutsätter en 
övergångsperiod på tre till fem år.  
Om lagen träder i kraft inom den angivna tiden, borde landskapen redan 
år 2018 vidta betydande beredningsåtgärder i anknytning till valfriheten. 
Sådana åtgärder är bland annat mottagande av anmälan som producent 
av direktvalstjänster minst sex månader innan lagen träder i kraft, och 
kunderna borde få information om valfriheten två månader innan lagen 
träder i kraft. Även avtalen med serviceproducenterna och därigenom 
också kriterierna för godkännande samt prissättningsgrunderna borde 
vara fastslagna åtminstone ett halvt år innan lagen träder i kraft. 
Dessutom borde man utarbeta kriterierna för kundsedlarna och särskilt 
de personliga budgetarna, fatta beslut om de tjänster där kundsedlar ska 
tas i bruk och sörja för betalningssystemen m.m., om modellerna skulle 
tas i bruk genast vid årsskiftet 2018/2019. Tidtabellen är inte hållbar. 

 
 
17. Ger lagförslaget landskapen tillräckliga förutsättningar att uppfylla organiseringsansvaret? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Valfrihetslagstiftningen minskar landskapens möjlighet att utöva makt i 
anknytning till organiseringsansvaret och att uppfylla sitt 
organiseringsansvar. Bemyndigandena att utfärda förordningar enligt 9 
kap. är oändamålsenliga och strider mot landskapens självstyrelse och 17 
organiseringsansvar. Det skulle innebära att det senare genom 
förordningar skulle bli möjligt att införa detaljerade bestämmelser om de 
ersättningar som betalas till producenterna av direktvalstjänster och att 
det också skulle bli möjligt att fatta beslut om ersättningsgrunderna i 
enskilda landskap. 
 
 

18. Ger lagförslaget tillräckliga förutsättningar för skapande av en marknad för social- och 
hälsotjänster? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

Lagen öppnar marknaderna på ett alldeles nytt sätt. För närvarande köper 
kommunerna slutprodukter inom social- och hälsovården för cirka 2,8 



miljarder euro per år, men enligt lagförslaget skulle valfrihetsmarknaden 
uppgå till cirka 8 miljarder euro per år.  
Hur marknaden slutligen utformas beror på de villkor som ställs på 
serviceproducenterna och på producentersättningarna. Det är sannolikt 
att det skulle uppstå en marknad för hälsovården i stora stadscentrum, 
men inte i glesbygdsområdena. Däremot kan det i och med de personliga 
budgetarna uppstå en marknad för social service också i glesbygder. En 
risk är att social- och hälsovårdsmarknaden koncentreras i och med 
företagsförvärv. De krav som ställs på producenterna gallrar ut små 
företag särskilt som producenter av direktvalstjänster. 
 

 
18b Ger lagförslaget de små aktörerna tillräckliga förutsättningar för verksamhet på marknaden för 
social- och hälsotjänster? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Om inte, hur borde lagförslaget ändras? 
 
Fritt formulerade kommentarer. 
 

I början deltar antagligen mindre aktörer särskilt i tjänster som 
tillhandahålls genom personliga budgetar och betalsedlar, om 
betalsedeltjänsterna också omfattar social service. Det är ändå sannolikt 
att marknaden i framtiden på grund av skalfördelar och fusioner 
koncentreras till de största producentorganisationerna. Särskilt för 
mindre aktörer är kravet på att aktörerna ska ansluta sig till 
informationssystemtjänsterna samt de många 
rapporteringsskyldigheterna en tröskel för att komma in på marknaden – 
särskilt om producenterna inte kan utnyttja landskapens gemensamma 
informationssystem. 

 
 
19. Hur inverkar kundens ökade möjligheter att välja tjänsteproducent och därigenom påverka sina 
tjänster på den vård kunden får? 
 

I bästa fall förbättrar valfriheten och en ökad konkurrens om kunderna 
att tjänsternas kvalitet förbättras. Reformen torde särskilt öka efterfrågan 
på hälsovårdstjänster och en ökad efterfrågan kan också rikta sig på ett 
sätt som är oändamålsenligt med tanke på reformens mål. Det är ändå 
svårt att bedöma hur reformen slutligen påverkar kundernas val eftersom 
till exempel reklam och marknadsföring styr konsumenternas val.  
Av dessa orsaker skulle det vara viktigt att prova de nya valfrihetsformer 
som föreslagits och att utnyttja resultaten av de försök som nu pågår 
innan reformen verkställs på bred bas. 

 



 
20. Är lagen ändamålsenlig med tanke på tandvård? 
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 

 
Fritt formulerade kommentarer. 
 

För kunden är det positivt att tillgången till mun- och tandvården 
förbättras när den blir en direktvalstjänst.  
Systemändringen medför en stor risk för ökade kostnader då kunderna 
får rätt att välja en privat serviceproducent mot samma klientavgift som 
inom den offentliga hälsovården. Tillgången till mun- och tandvård 
förmodas bli bättre, vilket i sin tur förväntas medföra större efterfrågan. 
Det här kan medföra tilläggskostnader utöver de tilläggskostnader som 
ovan nämnda övergång från det privata till det offentliga förväntas 
medföra. Det centrala är för vilket kapitationspris serviceproducenterna 
är villiga att ta på sig ansvaret för kundernas mun- och tandvård för ett 
år.  

 
Framförallt inom mun- och tandvården, som till merparten planerats skötas 
i form av direktvalstjänster, bör man säkerställa att den preventiva vården 
och integrationen av social- och hälsovårdstjänsterna förverkligas inom de 
klientgrupper som har mest utbyte av dem. Dylika grupper är bland annat 
barn och unga samt de klienter som behöver många tjänster. Också 
finansieringen bör understöda integrationen av tjänsterna för att olika 
yrkespersoner inom social- och hälsovården ska kunna arbeta tillsammans 
för klientens bästa. 

Den tandvård som hör till rådgivningsbyråtjänsterna bör inrymmas i samma 
verksamhetsmässiga helhet som de övriga rådgivningsbyråtjänsterna. Den 
mun- och tandvård som hör till skolhälsovården bör omfatta förutom 
undersökning och vård också hälsofrämjande verksamhet, eftersom den 
verkställs av olika yrkespersoner, ofta i samband under samma besök. Det 
egentliga arbete som yrkespersoner utför för att främja hälsan utgör en fast 
del av den övriga, dagliga mun- och tandvårdsservicen och kan inte 
särskiljas till en separat verksamhet.   

Smidiga servicekedjor och en klar arbetsfördelning mellan 
direktvalstjänsterna och de specialtjänster som tillhandahålls av landskapets 
affärsverk bör säkerställas också inom mun- och tandvården. På nationell 
nivå bör man fastställa den nivå på tandvården som man måste vara beredd 
att tillhandahålla inom direktvalstjänsterna, och i vilka situationer det är 
ändamålsenligt att vårda klienter som behöver många tjänster på 
landskapets affärsverk. Som exempel kan man fråga sig huruvida 
tandregleringsbehov hos barn ska behandlas på landskapets affärsverk eller 
mot kundsedel. 



De ekonomiska incitamenten måste främja en meningsfull vård. Man måste 
särskilt fästa uppmärksamhet vid att de ersättningar som är tänkta att 
fungera som ett incitament riktas till verksamhet som främjar hälsa och 
funktionsförmåga och inte uppmuntrar till onödig vård. Utöver den fasta 
ersättningen bör fastställandet av den andel som ska betalas basera sig på 
större vård- och servicehelheter än ett enskilt ingrepp. 

Man bör se till att klientavgifterna inom mun- och tandvården inte blir så 
höga att de utgör ett hinder för vårdkontinuiteten eller för att klienter ska 
söka vård. En för stor självrisk i avgifterna kan leda till tilltagna skillnader i 
hälsa och välbefinnande. 

De förpliktelser som ställs på utbildning måste gälla alla tjänsteproducenter 
oberoende av ägarunderlag. 

 
21. Anser ni att bedömningen av reformens konsekvenser är korrekt och tillräcklig?  
 

a. ja  
b. till största delen 
c. till största delen inte  
d. nej  
e. tar inte ställning 
 

Fritt formulerade kommentarer. 
 

I konsekvensbedömningen har man på ett bra sätt lyft fram 
valfrihetslagstiftningens positiva effekter och risker. Det faktum att 
beredningen är halvfärdig och de ändringar som gjorts i slutskedet innebär 
ändå att konsekvensbedömningen är bristfällig.  
De viktigaste positiva effekterna uppnås som ett resultat av 
förhållandevis långa händelsekedjor som framskrider i en positiv 
riktning. En del av effekterna styrs inte bara av lagstiftningen utan också 
av de beslut som fattas i landskapen och utifrån vilka producenterna 
fattar egna beslut om vilka tjänster de erbjuder. Kunderna har 
valmöjligheter först när det finns tjänster att välja mellan. Det finns 
alltså stora problem med konsekvensbedömningen och därför skulle en 
verklig konsekvensbedömning förutsätta försök där olika 
valfrihetsmekanismer kunde testas under verkliga förhållanden.  
Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterar därutöver att man i de 
konsekvensbedömningar som är förknippade med regeringens lagutkast 
ställer sig synnerligen kritiskt till hur de mål som uppställts för social- och 
hälsovårdsreformen gällande integration, ekonomi och likvärdighet ska 
kunna uppnås. 

 
 
22. Hur bedömer ni att reformen påverkar er bakgrundsorganisations eller era 
medlemsorganisationers ställning? 
 

Kundsedelsystemet kan leda till bolagisering av sjukhusfunktionerna och 
också vissa andra tjänster på specialiserad nivå. Inom den specialiserade 
sjukvården går 15 % av kostnaderna till över 70 % av de elektiva 



patienterna inom kirurgin. Införandet av en kundsedel i en dylik verksamhet 
gräver bort jorden för den verksamhet som tillhandahålls av offentliga 
sjukhus, eftersom det enbart är ett fåtal, dyra patienter som blir kvar på 
sjukhusen och de patienter som antalsmässigt är fler och lättare att vårda 
och som tillför en kostnadseffektivitet i verksamheten flyttar någon 
annanstans för att bli vårdade. 

 
 
23. Övriga fritt formulerade kommentarer om utkastet till regeringsproposition. 
 
24. Specificerade förslag till lagändringar. 
 

Vasa sjukvårdsdistrikt förhåller sig kritiskt till att valfriheten skulle 
genomföras enligt förslaget. Om lagberedningen trots allt fortsätter 
utifrån detta lagutkast, föreslår vi följande ändringar i lagparagraferna:  
 
15 § Direktvalstjänster. Termen undersökning och behandling av 
sjukdomar på allmänläkarnivå i 2 mom. 1 c-punkten bör klarläggas ur 
både kundernas och de sakkunnigas perspektiv: vart ska en kund vända 
sig om det är fråga om en sällsynt sjukdom på allmänläkarnivå?   
Begreppet service som tillhandahålls hemma bör klarläggas: är en 
producent av direktvalstjänster skyldig att producera tjänster som 
tillhandahålls hemma och gäller skyldigheten också klienter på 
serviceboende med heldygnsomsorg?  
 
17 § 1 mom. Bestämmelsen om betalsedeln: en producent av 
direktvalstjänster ska ge kunden en betalsedel föreslås ändras till kan ge 
en betalsedel.  
Kundsedelns incitamentsbaserade ersättning är oklar och borde 
specificeras. Vad betyder: ”Indikatorerna och grunderna för den 
incitamentsbaserade ersättningen ska ställas högre än standarden enligt 
lagstiftningen och vedertagen praxis.”  
 
19 § Val av verksamhetsställe på basnivå och 20 § Val av 
verksamhetsställe på specialnivå. Paragraferna bör förtydligas: gränsen 
mellan affärsverk och affärsverk på basnivå är oklar. Termen 
verksamhetsställe på specialnivå i 20 § bör definieras, detsamma gäller 
affärsverk på basnivå versus direktvalstjänster.  
 
Enligt 21 § i lagutkastet är landskapen skyldiga att i tillräcklig 
utsträckning använda kundsedlar för att säkerställa att kundens valfrihet 
förverkligas i fråga om andra än direktvalstjänster. Enligt 
detaljmotiveringen ska kundsedlarnas andel av de totala kostnaderna för 
dessa tjänster vara minst 15 procent. Med tanke på de olika förhållanden 
som råder i landskapen är det obefogat att bestämma en fast miniminivå. 
Vi föreslår att miniminivån slopas.  
 
22 § och 24 §: Det är oklart hur förpliktande den personliga budgeten och 
kundsedeln är. Till exempel i en situation där landskapet har beslutat att 
ta i bruk en kundsedel för klienter på serviceboende med 
heldygnsomsorg ska klienten erbjudas en kundsedel med stöd av 22 § 2 



mom. Sannolikt skulle klienten ändå också vara berättigad till en 
personlig budget enligt 26 § 1 mom. I motiveringen till den personliga 
budgeten sägs det att det inte uppkommer något avtal mellan kunderna 
och tjänsteproducenten och att kunderna när de anlitar tjänsterna inte är i 
konsumentställning. Detta bör förtydligas eftersom en servicehändelse 
oundvikligen innebär någon form av avtal mellan kunden och 
serviceproducenten.   
 
Det bör tydligt framgå antingen av 15 eller 40 § att ett landskaps 
affärsverk under vissa förutsättningar kan producera samma tjänster på 
basnivå som de som ingår i direktvalstjänsterna. En strikt tolkning av 
bestämmelsen skulle leda till oskäliga situationer: det bör exempelvis 
vara möjligt att ge en person med svår diabetes specialiserad sjukvård 
vid ett affärsverk även om kunden på grund av samma sjukdom eller 
någon annan sjukdom skulle behöva direktvalstjänster på basnivå. Om 
detta inte är möjligt, skulle patientens vård som helhet splittras på ett 
oändamålsenligt sätt, vilket skulle vara skadligt för patienten och öka 
totalkostnaderna.  
 
I 47 § är serviceproducentens ansvar för tjänsten oklart – vem är 
ansvarig för kostnaderna för att sköta vårdkomplikationer och liknande 
då tjänsten tillhandahålls mot en betalsedel som beviljats av en social- 
och hälsocentral: producenten av betalsedeltjänsten eller det bolag för 
vars räkning tjänsten produceras?  
 
Enligt 51 § 5 mom. kan ett landskap utifrån nationella behovsfaktorer 
fastställa särskilda fasta ersättningar för vissa kundkategorier. Det 
framgår varken av paragrafen eller av motiveringen vad lagstiftaren 
avser med de nationella behovsfaktorerna. Avgränsningen bör slopas och 
landskapen bör få bestämma de kundgrupper som får särskilda fasta 
ersättningar.  Momentet står delvis i strid med 51 § 3 mom. där det 
föreskrivs att man måste följa nationella kriterier och 5 mom. där det står 
att det är möjligt att avvika från kriterierna.   
Om en kund är studerande, kunde också detta vara ett element att beakta 
i kapitationsfinansieringen. Producenter av direktvalstjänster borde få 
lägre finansiering särskilt för studerande som valt SHVS som sin 
tjänsteproducent.   
För elever och studerande kunde kapitationen för mun- och tandvården 
vara avsevärt mycket lägre, eftersom de anlitar skol- och 
studerandehälsovårdstjänsten.  
 
61 § Folkpensionsanstaltens uppgifter vid utbetalning av ersättningar 
och 66 § Informationshanteringstjänster för valfriheten. Denna helhet 
kräver stora satsningar på en fortsatt beredning och att de olika 
verkställighetsalternativen och ansvarsfördelningen specificeras. Här bör 
också beaktas de möjligheter som informationssystemen för 
servicesedlar och köpta tjänster erbjuder särskilt för tillämpningen av 
kundsedlar och personliga budgetar. De existerande 
informationssystemen för servicesedlar möjliggör en snabb övergång till 
de funktioner som kundsedlar och personliga budgetar förutsätter. Därför 



föreslås FPA:s roll vid utbetalningen (61 §) specificeras så att rollen till 
en början endast skulle gälla direktvalstjänster.  
De riksomfattande informationshanteringstjänsterna för valfriheten enligt 
66 § föreslås begränsas till endast en tjänst för kundval och en 
informationstjänst för valfrihet enligt 1–2 mom. Det skulle vara 
ändamålsenligare om landskapen hade ansvaret för de övriga 
uppgifterna. Landskapen kunde utnyttja de informationssystem som 
redan är i bruk för att utföra dessa uppgifter. Att skapa och ta i bruk helt 
nya riksomfattande informationshanteringstjänster skulle inom den 
tidtabell som förutsätts för genomförandet varken vara motiverat eller 
ens möjligt. 
 
Ikraftträdandet: enligt 71 § skulle lagen om servicesedlar inom social- 
och hälsovården upphävas när valfrihetslagen träder i kraft. 
Servicesedlarna är vanliga inom småbarnspedagogiken. Det framgår 23 
inte av paragrafen om det är meningen att servicesedlarna slopas också 
för småbarnspedagogikens vidkommande.  
Övergångsbestämmelsen i 72 § är oklar. Produktionen av 
direktvalstjänster under övergångsperioden måste klarläggas. Inleds 
valfriheten i fråga om direktvalstjänster genast 1.1.2019, och kan 
landskap i form av affärsverk fungera som producenter av 
direktvalstjänster under lagens övergångsperiod år 2019 och 2020?   
Vasa sjukvårdsdistrikt föreslår att man bereder en separat försökslag som 
stöd för en gradvis ökning av valfriheten. Det kunde ställas upp mål för 
en ökad valfrihet i lagstiftningen.  Dessutom föreslår vi att lagstiftningen 
om servicesedlar fortsättningsvis skulle vara i kraft och att praxisen med 
servicesedlar skulle utvecklas. Utifrån erfarenheterna kunde man sedan 
utvärdera behovet av en bestående lagstiftning.   
I den fortsatta beredningen finns det också skäl att utreda om det är 
ändamålsenligt att barn- och mödrarådgivningen i enlighet med det som 
föreslås i propositionen skulle höra till direktvalstjänsterna. 
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