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Landskapets beslutanderätt och verksamhet i 

valfrihetssystemet 
 

Förslaget till valfrihetslag har betydande konsekvenser för produktionen av social- 

och hälsovårdstjänster och för landskapens uppgifter. Reformen kräver många slags 

beslut av landskapen och påverkar också på ett väsentligt sätt hur landskapens 

budget görs upp. Valfriheten har en avgörande inverkan på hur de som i dagsläget är 

anställda hos kommuner och samkommuner fördelas för anställning hos landskapet 

och dess affärsverk. 

 

Landskapets ansvar och förpliktelser 

 

Landskapet svarar för lika tillgång till tjänster som hänför sig till valfrihetssystemet, fastställer 

behovet, mängden och kvaliteten i fråga om tjänsterna och svarar för styrningen och tillsynen 

av produktionen av dem. Landskapet ska alltid också ha egen produktion av direktvalstjänster. 

 

De av landskapets strategiska beslut som är centrala med tanke på valfrihetssystemet är 

landskapsstrategin, landskapets servicestrategi och landskapets servicelöfte. 

 

Landskapet fattar utifrån lagstadgade alternativ och specialvillkor beslut om tidsplanen för 

införandet av valfrihetssystemet. Kommunerna beslutar när pilotförsöken inleds. 

Direktvalstjänsterna och de tjänster som tillhandahålls mot kundsedel fastställs i huvudsak 

med stöd av lag. Landskapet får välja om det utvidgar urvalet direktvalstjänster och till vilka 

delar det utifrån de specialvillkor som fastställs i lag avgränsar kundsedelssystemet. 

Landskapet kan också besluta att ta i bruk personliga budgetar även för andra tjänster än de 

som anges i lag. 

 

Landskapet godkänner producenterna av direktvalstjänster och producenterna av tjänster som 

tillhandahålls mot kundsedel. På grundval av sitt ansvar att ordna tjänster ställer landskapet 

genom förvaltningsbeslut villkor i fråga om tjänsternas kvalitet, resurserna och tillgången på 

tjänster samt servicekedjorna och samordningen av tjänsterna. Landskapet kan också 

återkalla ett godkännande. Landskapet ingår ett avtal med alla producenter som ansluter sig 

till systemet. 

 



 

 

Landskapet ska säkerställa att alla de producenter som omfattas av landskapets 

organiseringsansvar har tillräckliga professionella, verksamhetsmässiga och ekonomiska 

förutsättningar för att producera tjänsterna. 

 

Landskapet ska självt producera direktvalstjänster och tjänster som tillhandahålls mot 

kundsedel. Den verksamhet som gäller direktvalstjänster kan organiseras antingen som en 

bokföringsmässigt avskild del av landskapets affärsverk eller som ett eller flera separata 

affärsverk. Landskapet har ingen skyldighet att bolagisera de tjänster som ingår i 

valfrihetssystemet. Landskapet kan styra sin verksamhet på många olika sätt. Landskapet ska 

behandla alla producenter i valfrihetssystemet likvärdigt och jämlikt, och således har 

landskapet ingen särställning i produktionen av direktvalstjänster. Under en övergångsperiod 

ska landskapets social- och hälsocentral likväl producera tjänster för dem som inte uttryckligen 

har valt någon annan producent. 

 

Landskapet ska i de tjänster som anges i lag ta i bruk ett kundsedelssystem om det inte på 

grundval av undantag som föreskrivs i lag begränsar användningen av kundsedlar. Den 

bedömning av servicebehovet som landskapets affärsverk utför är en förutsättning för att 

använda tjänster som tillhandahålls mot kundsedel. Beviljande av en personlig budget 

förutsätter likaså att affärsverket har gjort en bedömning av kundens servicebehov och att 

affärsverket har upprättat en kundplan. 

 

Landskapet ansvarar för att samordna tjänsterna. Landskapets affärsverk svarar för 

helhetsbedömningen av kundens servicebehov och för utarbetandet av en kundplan. 

Affärsverket ska samarbeta med producenterna av direktvalstjänster. 

 

Landskapet ska se till att det finns tillgång till rådgivning och handledning om användningen av 

valfriheten. Landskapet för en förteckning över producenterna. 

 

Landskapet ska sörja för att tjänster som ingår i valfrihetssystemet finns tillgängliga på båda 

nationalspråken. Landskapet kan på ansökan bevilja en producent rätt att producera tjänster 

endast på det ena nationalspråket, om det inom det område där verksamhetsstället finns kan 

säkerställas att kunden får tillgång till tjänster likvärdigt även på det andra nationalspråket. 

 

Landskapens ekonomi och systemet för ersättningar till producenterna 

 

Utifrån de yttre villkor som anges i lag bestämmer landskapet nivån på de ersättningar som 

betalas och bär ansvaret för att ersättningen betalas till producenterna. Landskapet fastställer 

alltså nivån på den fasta ersättningen för direktvalstjänster (minst 2/3, förutom mun- och 

tandvård minst 1/2), incitaments- och prestationsbaserade ersättningar, ersättningarna till 



 

 

producenter av kundsedelstjänster och beloppet på personliga budgetar. Landskapet betalar 

ersättningar till producenter av direktvalstjänster på basis av kundregistreringar. 

 

Enligt lagen om landskapens finansiering betalar staten landskapen 18,5 miljarder euro för 

ordnandet av social- och hälsovård (beräknat enligt 2015 års nivå). Efter att hela 

tjänsteutbudet införts beräknas marknaden för producenter som tillhandahåller 

direktvalstjänster uppgå till minst ca 2,4 miljarder euro (2015 års nivå). Marknaden för 

kundsedelstjänster uppskattas till minst ca 2 miljarder euro. Storleken på den marknad som 

öppnas upp tack vare den personliga budgeten uppskattas uppgå till minst 1,4 miljarder euro. 

De av landskapets beslut som hänför sig till valfrihetssystemet binder således uppskattningsvis 

minst en tredjedel av landskapets budget. 

 

 

Konsekvenser för personalen 
 

På grund av landskapsreformen får ca 215 000 anställda en ny arbetsgivare. 

 

Enligt den införandelag som hänför sig till genomförandet av landskapsreformen betraktas 

överföringen av personal inom social- och hälsovården i anställning hos landskap och 

landskapens bolag som överlåtelse av rörelse. Landskapskoncernen eller bolag som 

landskapen bildar tillsammans ska också sörja för att tilläggspensionerna för den personal som 

överförs från staten till landskapet tryggas. 
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