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I nuläget är det 
kommunerna som 

ordnar de offentliga 
social- och 

hälsovårdstjänsterna. 
Den 1 januari 2020 

överförs ansvaret för 
att ordna tjänsterna 
till 18 nya landskap.  
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Kunden får större 
möjlighet att välja 

var han eller hon får 
social- och 

hälsovård. Kunden 
kan välja en 

offentlig eller privat 
producent inom de 

tjänster som 
omfattas av 
valfriheten.  
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- 

• Social- och hälsocentralerna inleder sin 
verksamhet den 1 januari 2021. 

• Invånaren kan välja en offentlig eller privat 
social- och hälsocentral. Invånaren har 
möjlighet att göra detta val fr.o.m. den 1 
oktober 2020.  Valet är bindande för ett 
halvt år framåt. 

• Om invånaren inte själv väljer social- och 
hälsocentral, registreras han eller hon som 
kund hos affärsverkets social- och 
hälsocentral. Kunden kan dock byta social- 
och hälsocentral om han eller hon så vill.  

• Om invånaren inte har valt social- och 
hälsocentral före ingången av 2023, blir han 
eller hon kund hos den social- och 
hälsocentral som är bäst tillgänglig. 
 

Val av social- och 
hälsocentral 
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- 

• Rådgivning och handledning i hälsofrågor och 
inom socialvården 

• Allmänläkare och andra yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården sköter i 
omfattande utsträckning  

• Remiss till laboratorium och bilddiagnostiska 
undersökningar 

• Remiss till specialiserad sjukvård 
• Mottagningar och konsultationer inom vissa 

medicinska specialiteter 
 
 

 
 

 

Social- och 
hälsocentralernas 
tjänster 
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Socialvården har en 
viktig roll i att 

identifiera kunder 
som behöver mycket 
tjänster, samordna 

tjänsterna och  
följa upp 

verkningsfullheten. 



 
• Landskapet ska tillhandahålla 

socialvårdskompetens hos social- och 
hälsocentralerna enligt behov. 

• Då kan man tillsammans göra en 
bedömning av kundens servicebehov och  
en kundplan som täcker alla tjänster. 

• I samarbetet mellan social- och 
hälsocentralen och affärsverket kan man 
också utnyttja digitala tjänster vid 
bedömningen av servicebehovet. 
 
 

Affärsverkets  
socialservice vid social- 
och hälsocentralerna 
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• Affärsverket producerar de tjänster som erbjuds 
vid landskapets egna social- och hälsocentraler 
och tandkliniker. 

• Affärsverket producerar också bl.a. socialservice, 
specialiserad sjukvård, rådgivningsbyråtjänster 
samt skol- och studerandehälsovård. 

• Kunden kan välja ett landskaps affärsverk och 
någon av dess tjänsteenheter var som helst i 
Finland. Tjänsteenheterna kan vara t.ex. sjukhus 
och socialstationer. 

• Landskapets affärsverk bedömer för sin del 
kundens servicebehov och gör vid behov upp en 
kundplan. 

• Kunden kan beviljas en kundsedel eller en 
personlig budget för att skaffa de tjänster han 
eller hon behöver från privata 
tjänsteproducenter. 
 

Tjänster som 
tillhandahålls av 
landskapens affärsverk 
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Socialvården är en 
bro till kommunerna 

• Socialvårdens verksamhet och flera av dess 
tjänster har en nära koppling till kommunala 
tjänster, såsom småbarnspedagogiken och 
skolan. Det måste säkerställas att kontakten 
mellan dem fungerar smidigt.  

• Socialvården har en viktig roll i tryggandet av 
kommuninvånarnas välfärd.  

• Att kommunernas och landskapets tjänster är 
förenliga och samverkande är till 
kommuninvånarnas fördel.  
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• Tandklinikerna inleder sin verksamhet den  
1 januari 2022. 

• Invånaren kan välja en offentlig eller privat 
mun- och tandvårdsenhet. Invånaren har 
möjlighet att göra detta val fr.o.m. den 1 
oktober 2021.  Valet är bindande för ett halvt 
år framåt. 

• Om en invånare inte väljer en tandklinik, 
sparas hans eller hennes uppgifter i 
landskapets affärsverks uppgifter, men han 
eller hon registreras inte som kund hos någon 
tandklinik.  

• Om kunden inte har valt tandklinik före den 1 
januari 2024, får han eller hon från ingången 
av 2024 mun- och tandvårdstjänster vid den 
tandklinik som är bäst tillgänglig. 
 

Val av tandklinik 
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• Hälsorådgivning, förebyggande av mun- och 
tandsjukdomar, rådgivning och 
hälsoundersökningar. 

• Undersökning av mun och tänder, bedömning 
av vårdbehovet, symtomatisk behandling av 
mun- och tandsjukdomar samt tandprotetiska 
åtgärder. Korrigerande och kirurgisk mun- och 
tandvård, behandling av tandköttssjukdomar 
och tandinfektioner.  

• Bilddiagnostiska tjänster, tandläkarintyg och 
tandläkarutlåtanden. 

• Alla tandkliniker har samma tjänster och 
avgifter.  

• Mun- och tandvårdsenheten svarar alltid för 
kundens tjänster som helhet, även när den 
anlitar underleverantörer i fråga om vissa 
tjänster. 
 

Tandvårdens tjänster 
 



- 

Rätten att välja affärsverk och dess 
tjänsteenhet omfattar inte: 
- skolhälsovården och 

studerandehälsovården 
- barnskyddet. 

Valfriheten 
omfattar inte 
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Kunden kan få en 
kundsedel eller 

en personlig 
budget av 

landskapets 
affärsverk för att 
skaffa en tjänst 
från en privat 

producent.  



Kundsedel 
• Med kundsedeln kan man av en privat tjänsteproducent skaffa 

sådana tjänster som anges i lag och som landskapet har beslutat 
att kundsedlar kan användas för. 

• Först gör landskapets affärsverk en bedömning av kundens 
servicebehov.  

• Kunden kan välja en tjänsteproducent från vilket landskap som 
helst så länge som producenten är godkänd av något landskap. 

• Den avgift som kunden betalar är lika stor för lika tjänster, och 
den tas ut av landskapet, inte av tjänsteproducenten. 

• Landskapets affärsverk svarar för kundens tjänster som helhet 
samt för tjänsternas kvalitet och kostnader. 

• Kundsedeln tas i bruk i fråga om tjänster som anges i lag och 
andra tjänster som landskapet beslutar att kundsedel kan 
användas för (t.ex. hemservice, hemvård, boendeservice, social 
rehabilitering). 

• Om kunden inte vill ha en kundsedel, får han eller hon tjänsterna 
vid affärsverket eller på något annat sätt som köpt tjänst. 
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Individuella tjänster enligt en personlig 
budget 

• Budgeten får användas för sådana tjänster som anges i 
kundplanen och inom ramen för det innehåll som anges i 
planen. Kunden kan själv besluta varifrån han eller hon 
skaffar tjänsterna och hurdan hjälp eller hurdant stöd som 
hjälper just honom eller henne på bästa sätt.  

• Landskapet är skyldigt att ta i bruk en personlig budget för 
kunder inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen 
som har ett långvarigt och omfattande behov av hjälp och 
som antingen själva eller med stöd klarar av att planera 
och skaffa sina egna tjänster. 

• Landskapet betalar ersättningar enligt den personliga 
budgeten direkt till tjänsteproducenten. Inga pengar förs 
alltså över till kundens konto. 
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Med en personlig budget kan man välja en organisation eller ett företag som 
tjänsteproducent och inverka på innehållet i tjänsterna. 
 



Ur kundernas synvinkel förblir många saker 
och tjänster precis som förr. 
 
• Om man inte vet vem man ska 

kontakta, kan man alltid ringa till social- 
och hälsocentralen. 

• Brådskande vård ges vid 
jourmottagningar på samma sätt som 
tidigare.  

• Företagshälsovård och privata social- 
och hälsovårdstjänster kommer att 
finnas också i fortsättningen. 

• Landskapet ser till att det finns social- 
och hälsovårdstjänster även i 
glesbygden. 

 
 

Valfriheten ändrar  
inte allt 
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Små producenter 

• En social- och hälsocentral kan komplettera sin egen tjänsteproduktion genom att 
köpa tjänster av små företag. 

• Företag kan driva en social- och hälsocentral även genom samarbetsavtal eller ett 
gemensamt företag (t.ex. ett andelslag). 

• Små företag och mikroföretag har goda förutsättningar att vara producenter av 
kundsedelstjänster och tjänster som tillhandahålls enligt en personlig budget. 

• Även landskapets affärsverk kan sköta en del av sin tjänsteproduktion genom att 
köpa tjänster av företag. 

• Små företag och mikroföretag har även i fortsättningen möjlighet att producera 
stödtjänster (t.ex. städning, bespisning) för de tjänsteproducenter som är 
verksamma i landskapet. 
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Offentliga och privata tjänsteproducenters 
jämförbarhet 
Man har strävat efter att reglera jämförbarheten bl.a. på följande sätt: 
 
• Utgångspunkten är att både offentliga och privata producenter har samma uppgifter. 
• Lika villkor, som det beslutas om i ett förvaltningsbeslut. Villkoren ska vara enhetliga (42 §) 

samt jämlika och förenliga med proportionalitetsprincipen. 
• Lika ersättningsgrunder. 
• Prissättningen av interna tjänster som säljs av landskapets affärsverk till en social- och 

hälsocentral och servicecentrens tjänster ska vara marknadsmässig. 
• Både offentliga och privata producenter ska iaktta de allmänna förvaltningslagarna. 
• Direktvalstjänsterna ska särredovisas i bokföringen eller också måste det inrättas ett eller 

flera separata affärsverk för dem. 
• Alla producenter av direktvalstjänster har samma skyldigheter. 
• Både offentliga och privata producenter har samma straffrättsliga tjänste- och 

skadeståndsansvar. 
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Kundavgifterna ses över 
 
• Storleken på kundavgifterna bestäms i lag. En lagreform 

är under beredning. 
• Grunderna för avgifterna inom social- och hälsovården 

förenhetligas. 
• Även i fortsättningen ska det finnas ett föreskrivet 

maximibelopp för avgifterna. Ingen ska få en oskälig 
avgiftsbörda. 

• Inom ramen för lagen kan landskapen besluta om 
avgifternas storlek, och avgifterna kan variera från 
landskap till landskap. 
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