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LANDSKAPSSTYRELSEN: LAGEN OM VALFRIHET I VÅRDEN MÖJLIGGÖR OMFATTANDE VALFRIHET
– TIDTABELLEN ÄR FÖR SPÄND
Tilläggsuppgifter: förändringsdirektör Laura Leppänen 040 767 4364
Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet ber om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om utkastet till lagstiftning, som rör vårdtjänsternas valfrihet inom social- och hälsovårdsreformen.
Förbundet konstaterar att valfrihetsmodellen utvidgar vårdmarknaden och öppnar vårdcentralerna för andra än
offentliga producenter, och styr den offentliga verksamheten till samma modell som privata producenter har. I
bästa fall förbättrar valfriheten och den ökande konkurrensen vårdens service och tillgänglighet.
Kundernas valfrihet och möjligheter att påverka tjänsterna förverkligas omfattande i vårdreformen. Invånarna får
välja serviceproducent och rentav den person som sköter kundservicen. Kunden kan byta vårdcentral med ett
års mellanrum. Valfriheten förverkligas bäst där mängden invånare är stor. Landskapet kan trygga servicen i
form av tjänster producerade av affärsverk också i regioner där produktionen inte är lönsam på marknadsvillkor.
Valfrihetens finansieringssystem måste byggas så att det förebygger serviceproducenternas deloptimeringar,
betonar landskapets förbund.
Ledarskap via kunskap och en gemensam infobank är nödvändiga för att modellen ska fungera. Förbundet
anser att det inte är realistiskt att bygga upp systemet enligt den givna tidtabellen.
Tidtabellen är överlag för spänd – lagstiftningen garanterar inte i sig att vårdreformen kan genomföras från och
med år 2019. Omfattande och svåra helheter som krävs för att modellen ska fungera är ännu ogjorda. Den givna
tidtabellen möjliggör en ny förvaltningsstruktur på landskapsnivå och det beslutsfattarsystem som krävs. Tidsmässiga problem uppstår vad gäller att inleda vårdservicens arrangörsorganisations och producentorganisationernas verksamhet.
Att genomföra reformen förutsätter märkbar finansiering för beredningen redan år 2017. Den finansiering som
staten reserverat för beredningen är otillräcklig och hotar att beredningen avstannar i landskapen nästa höst.
SKÄRGÅRDSFÖRHÅLLANDEN BÖR GES STÖRRE TYNGD I LAGEN OM LANDSKAPENS FINANSIERING
Tilläggsuppgifter: planerare Malla Rannikko-Laine 040 721 3429
Finansministeriet har bett om Egentliga Finlands förbunds utlåtande om utkastet till komplettering av lagförslaget
som gäller landskapens finansiering Enligt lagutkastet definieras statens allmänna finansiering enligt följande
tio kriterier:
Antal invånare
10,853 %
Åldersstruktur
35,513 %
Vårdens behovskoefficienter
45,577 %
Tillväxttjänster
2,951 %

Invånartäthet
Främmande språk
Lantbruksföretag
Främjande av välfärd och hälsa
Tvåspråkighet
Skärgårdsförhållanden

1,528 %
1,325 %
0,916 %
0,946 %
0,284 %
0,107 %

Egentliga Finlands förbund konstaterar att finansieringen inte fördelas helt rättvist mellan landskapen. Till exempel i Päijänne-Tavastland växer den allmänna finansieringen med 213 euro per invånare och i Egentliga Finland
sjunker den med 122 euro per invånare.
Egentliga Finlands förbund anser att det är mycket bra att man i det kompletterade förslaget beaktar tvåspråkighet och skärgårdsförhållanden i de kriterier som bestämmer hur finansieringen fördelas. Landskapsstyrelsen
anser ändå att skärgårdskoefficienten (0,107 %) inte räcker för att täcka de kostnader som uppstår, utan kriteriets tyngd bör utökas.
Landskapsstyrelsen ser det som bra och nödvändigt att man öronmärker medlen för landsbygdsstöd och vägunderhåll. Dessutom är landskapsstyrelsen nöjd över att finansieringen för skärgårdens förbindelsebåtstrafik från
trafik- och kommunikationsministeriet lämnas utanför den allmänna finansieringen.
Landskapen får totalt ca 9 miljoner euro, Egentliga Finlands andel är ca 0,5 miljoner euro. I Egentliga Finland
behövs ändå 1,5 -2 miljoner i förändringskostnader. Landskapsstyrelsen kräver att staten svarar för förändringskostnaderna i sin helhet.
EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND BEVILJADE STÖD FÖR LANDSKAPETS FINLAND100-PROJEKT
Tilläggsuppgifter: Finland100 regionkoordinator Hannele Hartikainen 040 720 2163
Egentliga Finlands förbund beviljar finansiering för projekt i Egentliga Finland som förverkligar jubileumsåret
Finland100. I den andra ansökningsrundan beviljas följande tio projekt stöd:
Projektets namn
ProAgria Länsi-Suomi ry/ Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset
Maistuva maaseutu Varsinais-Suomessa /
Varsinais-Suomen kylät ry.
Avoimet kylät/ Öppna byar juhlistaa 100-vuotiasta Suomea
Karvetin koulun ja Birgittakodin yhteinen työryhmä, Nådendal
Karvetin koulun ja Birgittakodin yhteinen taideprojekti
Muurlan kotiseutuyhdistys
Jos minä laukasen – näytelmä tapahtumista Muurlassa 1917-18
Salo – Lasten laulukaupunki ry.
Tarinoista Lauluiksi
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Maaseuturakentamisen helmiä- V-S kunniakilpikohteet näkyviksi

beviljad finansiering
2 500 €
2 500 €
1 500 €
2 500 €
2 000 €
1 000 €

Someron Kulttuuri ry.
Suomi 100 juhlakavalkadi
Uudenkaupungin kaupunki
Rauhan symposium Uudessakaupungissa
Sekakuoro Kulkuset ry.
Kansallispuistojen laulu -konserttisarja
Pargas stad, kulturenheten
Framtidsfabriken

3 000 €
2 500 €
2 500 €
2 500€
Totalt

22 500 €

