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Enligt sändlista

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE OM UTKAST TILL REGERINGENS PROPOSITION MED 
FÖRSLAG TILL LAG OM KUNDENS VALFRIHET INOM SOCIAL- OCR HÄLSOVÄRDEN

Social- och hälsovärdsministeriet ber kommunema i Fastlandsfmland, samkommunema, övriga 
producenter av socialvärdstjänster och hälso- och sjukvärdstjänster samt övriga instanser som 
nämns i sändlistan lämna utlätande om det bifogade utkastet tili regeringsproposition om 
valfrihetslagstiftning som har bearbetats utifrän grundlagsutskottets utlätande. Även andra än de 
som nämns i sändlistan kan lämna utlätande i frägan.

Remisstiden inleds vecka 44/2017 och löper ut vecka 50/2017. Remisstiden är undantagsvis sex 
veckor, eftersom man vid beredningen av propositionsutkastet har utgätt ifrän regeringens 
proposition tili riksdagen med förslag tili lagar om kundens valfrihet inom social- och hälsovärden 
samt ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk (RP 47/2017 rd). I det utkast tili 
regeringsproposition som nu sänds pä remiss har det gjort de ändringar som riksdagens 
grundlagsutskott har förutsatt och andra nödvändiga ändringar. I samband med beredningen har 
man dessutom gjort en ny konsekvensbedömning i samarbete med olika experter.

Enligt regeringsprogrammet for statsminister Juha Sipiläs regering och de riktlinjer som regeringen 
har dragit upp ska en landskaps- och social- och hälsovärdsreform genomföras i Finland. Syftet med 
det lagutkast som denna begäran om utlätande gäller är att för social- och hälsovärdens kunder 
främja möjlighetema att väljä tjänsteproducent, att förbättra tillgängen tili och kvaliteten pä 
tjänstema samt att öka incitamenten för en kostnadsnyttoeffektiv verksamhet och kontinuerlig 
utveckling inom servicesystemet. Lagen ska tillämpas pä sädan social- och hälsovärd som omfattas 
av landskapets organiseringsansvar.

Begäran om utlätande besvaras genom en elektronisk enkät som innehäller preciserade frägor om 
utkastet tili regeringsproposition. Enkäten kan besvaras antingen pä finska eller pä svenska. I 
enkäten är det möjligt att motivera svaren pä frägoma, och dessutom är det möjligt att ge fritt 
formulerade kommentarer och specificerade förslag tili ändringar av bestämmelsema. Det material 
som hör tili begäran om utlätande finns pä adressen 
http ://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-3 -11 -2017

De utlätanden som lämnas kommer att beaktas vid den slutliga beredningen av regeringens 
proposition.
Vänligen lämna utlätandena tili social- och hälsovärdsministeriet senast den 15 december 2017 före 
kl. 16.15. Remissvaren är offentliga. När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de 
utlätanden som har kömmit in inom utsatt tid.

Den elektroniska enkäten finns pä adressen 
https://www.webropolsurvevs.eom/S/95C57C62A7C858E2.par

Enkäten öppnas inte nödvändigtvis i alla webbläsare.
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Ytterligare Information om begäran om utlätande ges av

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, tfh 0295 163 338, e-post kirsi.varhila@stm.fi 
Pirjo Kainulainen, regeringsräd, tfh 0295 163 092, e-post pirio.kainulainen@stm.fi 
Pekka Järvinen, regeringsräd, tfh 0295 163 367, e-post pekka.iarvinen@stm.fi 
Maria Porko, regeringssekreterare, tfh 0295 163 417, e-post maria.porko@stm.fi

Frägor om det tekniska genomforandet av enkäten riktas tili

Henriikka Tammes, planerare, tfh 0295 163 182, e-post henriikka.tammes@stm.fi
Jaana Aho, projektsekreterare, tfii 0295 163 395, e-post iaana.aho@stm.fi
Maria Outinen, avdelningssekreterare, tfh 0295 163 589, e-post maria.outinen@stm.fi

Överdirektör

Regeringsräd

Kirsi Varhila

PtijO K 0-
Pirjo Kainulainen
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2b. Remissenkäten som textfil
3b. Utkast tili regeringens proposition med förslag tili lag om kundens 
valfrihet inom social- ooh hälsovärden, allmän motivering, xx.xx.2017 
4b. Utkast tili regeringens proposition med förslag tili lag om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovärden, detaljmotivering, xx.xx.2017 
5b. Utkast tili regeringens proposition med förslag tili lag om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovärden, lagförslag, xx.xx.2017 
6b. Utkast tili regeringens proposition med förslag tili lag om kundens 
valfrihet inom social- och hälsovärden, förhällande tili grundlagen samt 
lagstiftningsordning 3.11.2017
7b. Utkast tili regeringens proposition med förslag tili lag om kundens
valfrihet inom social- och hälsovärden konsekvensanalys
8b. Valfrihetsmodellen i huvuddrag, promemoria 19.10.2017
9b. Diapresentation, utkastet tili valftihetslag 3.11.2017
10b. Metoder för integration i valfrihetsmodellen, promemoria
19.10.2017
11b. Pressmeddelande 3.11.2017

SANDEISTA Statsrädets kansli
Justitieministeriet
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Inrikesministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Miljöministeriet
F örsvarsministeriet
Utrikesministeriet
Finansministeriet
Social- och hälsovärdsministeriet
Kommunema i Fastlandsfinland
Samkommunema inom socialvärden och hälso- och sjukvärden 
Samarbetsomrädena inom social- och hälsovärden 
Landskapsforbunden 
F olkpensionsanstalten
Tillständs- och tillsynsverket for social- och hälsovärden (Valvira)
Säkerhets- och utvecklingscentret for läkemedelsomrädet (Fimea)
Institutet for hälsa och välfard
Regionforvaltningsverken
Närings-, trafik- och miljöcentralema
Arbets- och näringsbyräema
Teknologiska forskningscentralen VTT
Diskrimineringsombudsmannen
J ämställdhetsombudsmannen
Bamombudsmannen
Pensionsskyddscentralen
Kompetenscentrumen inom det sociala omrädet
Sametinget
Statistikcentralen
Skatteforvaltningen
Befolkningsregistercentralen
Innovationsfinansieringsverket Tekes
Bokforingsnämndens kommunsektion KITA
Kommunemas garanticentral
Centem i Finland
Sannfinländama
Bläa riksdagsgruppen
Samlingspartiet
Finlands Socialdemokratiska Parti 
Gröna forbundet 
V änsterforbundet 
Svenska folkpartiet i Finland 
Kristdemokraterna i Finland 
Finlands Kommunistiska Parti
Kommunistiska Arbetarpartiet - För Fred och Socialism
Liberaalipuolue - Vapaus valita
Piratpartiet

Sjötullsgatan 8, Helsingfors
PB 33,
00023 STATSKÄDET
yyww.stm.fi/sv

Telefon 0295 16001 
Telefax 09 6980 709

e-post: kirjaamo@stm.fi 
fomamn.eftemamn@stm.fi

mailto:kirjaamo@stm.fi
mailto:fomamn.eftemamn@stm.fi


SOSIAALI-JA
TERVEYSMINISTERIÖ BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 3.11.2017

Djurrättspartiet
Medborgarpartiet
Feministiska partiet
Högsta forvaltningsdomstolen
Justitiekanslersämbetet
Riksdagens justitieombudsmans kansli
Statens revisionsverk
Universiteten och yrkeshögskoloma
Finlands Kommunforbund
Kommunala arbetsmarknadsverket
Finlands näringsliv rf
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK 
Akava
Kunta-alan unioni 
Pardia
Förbundet for den offentliga sektom och välfardsomrädena JHL
Förhandlingsorganisationen for offentliga sektoms utbildade FOSU rf
Kommunsektoms utbildade värdpersonal KoHo rf
Fackorganisationen for högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Hyvinvointialan liitto
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Finlands Tandläkarforbund
Finlands närvärdar- och primärskötarforbund SuPer 
Munhälsovärdens yrkesförbund STAL 
Finlands Fäkarforbund 
Tehy rf
Läkarföretagen rf
Svenska Finlands folkting SFF
KEVA
Konkurrens- och konsumentverket 
Företagama i Finland 
Centralhandelskammaren 
Finlands sjuksköterskeförbund 
Akavas sjukskötare och Taj a rf 
Duodecim
Finska Tandläkarsällskapet Apollonia 
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet 
Riksomfattande handikapprädet 
Handikappforum
Suomen Nuoriso valtuustojen liitto ry 
Pensionärsforbundens intresseorganisation PIO rf 
Skattebetalamas Centralforbund 
Försörjningsberedskapscentralen 
Kansanterveystyön johtajien verkosto 
Sairaanhoitopiirien johtajien yhdistys 
Sosiaalijohto - Socialledning ry

Sjötullsgatan 8, Helsingfors
PB 33,
00023 STATSRÄDET
www.stm.fi/sv

Telefon 0295 16001 
Telefax 09 6980 709

e-post: kiijaamo@stm.fi 
fomamn.eftemamn@stm.fi

http://www.stm.fi/sv
mailto:kiijaamo@stm.fi
mailto:fomamn.eftemamn@stm.fi


■
SOSIAALI-JA 
TERVEYSMINISTERIÖ

FÖR KÄNNEDOM

Sjötullsgatan 8, Helsingfors
PB 33,
00023 STATSRÄDET
www.stm.fi/sv

BEGÄRAN OM UTLÄTANDE 3.11.2017

Statens ekonomiska forskningscentral VATT 
Näringslivets Forskningsinstitut Etla 
Löntagamas forskningsinstitut 
Konsumentförbundet
Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE) 
Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovärden 
ETENE
Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
Räddningsverken

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 
Social- och hälsovärdsminister Pirkko Mattila 
Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 
Inrikesminister Paula Risikko 
Näringsminister Mika Lintilä 
Justitieminister Antti Häkkänen 
Ministerarbetsgruppen för reformer 
Statsministems statssekreterare Paula Lehtomäki 
Statssekreterare Samuli Virtanen 
Statssekreterare Jari Partanen 
Statssekreterare Risto Artjoki 
Specialmedarbetare Hanna-Maija Kause 
Specialmedarbetare Riikka Pirkkalainen 
Specialmedarbetare Kari Synberg 
Specialmedarbetare Niina Perälä 
Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen 
Specialmedarbetare Matias Hilden 
Specialmedarbetare Markku Rajala 
Specialmedarbetare Jannika Ranta 
Specialmedarbetare Jukka Ihanus 
Specialmedarbetare Lauri Koskentausta 
Specialmedarbetare Tapani Mäkinen 
Tj änstemannastyrgruppen
Tjänstemannastyrgruppen för ffägor om landskapsreformen 
Tj änstemannaledningsgruppen
Projektledningsgruppen för landskaps- och värdreformen. 
Ledningsgruppen för den separata beredningen av social- och 
hälsovärdsreformen (SHM)
Social- och hälsovärdsministeriets avdelningar 

Registratorskontoret 
Statsrädets tjänst för projektinformation 
Spetsprojekten 

Älands landskapsregering
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