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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
författningsändring. Det material som hör till begäran om utlåtande finns på adressen
http://alueuudistus.fi/sv/begaran-om-utlatande-31-1-2017
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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
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
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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
Bokföringsnämndens kommunsektion KILA
Kommunernas garanticentral
Centern i Finland
Sannfinländarna
Samlingspartiet
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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
Finlands sjuksköterskeförbund
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
Finska Tandläkarsällskapet Apollonia
Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet
Riksomfattande handikapprådet
Handikappforum
Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto – Nuva ry
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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
Social- och hälsovårdsministeriets avdelningar
- Registratorskontoret
- Hankeikkuna
Finansministeriets avdelningar
Finansministeriets registratorskontor
Arbets- och näringsministeriet avdelningar
Arbets- och näringsministeriet registratorskontor
Ålands landskapsregering
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