
I den nya sote-lagen
HAR MAN INTE
tagit i beaktande

säkrandet av tjänster för 
personer som behöver 

särskilt stöd

BREDARE
AXLAR
I VERKLIGHETEN
IN I SOTE



1. För närvarande produceras 
mera krävande särskilda tjänster 
rikstäckande i samkommuner 
över landkapsgränserna.

2. Dessa tjänster ändras märkbart 
eller försvinner helt då den nya 
sote-lagen träder i kraft år 2023.

3. Tjänsterna produceras för 
närvarande av Vaalijalas 
samkommun,  
Eteva samkommun och Kårkulla 
samkommun.

Vem hjälper vi?
Våra tjänster används av personer 
som behöver 
 särskilt stöd.

Vad är det fråga om?

Vaalijala är en aktör i Savolax, Östra 
Finland, som betjänar personer som 
behöver särskilt stöd i olika livssituationer. 
Mera krävande rehabiliteringstjänster 
producerar vi rikstäckande. Vi ägs av 33 
kommuner i Savolax.

Eteva samkommun är ett av Finlands 
största center för kunnande inom 
området för funktionshinder. Vi 
producerar särskilda tjänster för 
utvecklingsstörda och särskilt stöd för 
behövande personer i Södra Finland. Vi 
ägs av 45 kommuner. 

Kårkulla samkommun är en samkommun som 
producerer olika tjänster för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning och deras 
anhöriga. I Kårkulla samkommun ingår 33 
tvåspråkiga kommuner. 

Dessa är bland andra
• personer med intellektuell 

funktionsnedsättning, som har 
allvarliga psykiska problem

• personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, som har 
olika slags beroenden och kriminell 
bakgrund

• personer, som har många 
funktionsnedsättande diagnoser

Visste du att antalet 
klienter som behöver vård 
oberoende av sin vilja hela 
tiden växer?



Påföljderna riktas mot  

hela Finland.

Tjänsternas ekonomiska påföljd är 
betydande. Tjänsterna inbringar ca  

210 miljoner euro till 
områdena.

Tjänsterna sysselsätter  

3630 arbetstagare 

i 10 landskap.

Det finns inte tillräckligt med 
experter för varje område så det 

är hård konkurrens om dem.

Lokala påföljder

Vilka 
påföljder har 
ändringarna 
i sote-lagen 
på dessa 
tjänster, på 
de personer 
som använder 
sig av dem 
samt på 
landskapen? 



Påföljder för 
utvecklingen 
av tjänster och 
kunnande
 
Om tjänsterna inte består,  
är det en utmaning för klienterna, 
deras anhöriga, landskapet och 
arbetstagarna.

Ett samarbetsavtal påverkar avsevärt 
utvecklingen av tjänsternas innehåll. 
Om det är bara en kort tid kvar av avtalstiden 
så minskas motivationen att utveckla inom 
organisationen då avtalet går mot sitt slut. Det 
här leder till att under ett längre perspektiv så 
mattas utvecklingslusten av.

 

Kunnandet föråldras  
utan kontinuerlig insats. 
De aktörer som har specialiserat sig på 
tjänsterna har själva erbjudit specifik utbildning 
så att vårdens kvalitetskriterier och lagkriterier 
uppfylls. 

I landskapen finns det ofta för få kunder som 
använder sig av dylika tjänster. Ett enskilt 
landskap kommer sällan upp till sådana volymer 
att arbetstagarnas kunnande skulle utvecklas 
eller växa.

Det professionella stöd som arbetstagaren får 
minskar och stödet från de gamla nätverken 
fattas helt.

Nu innehar vi rollen som den offentliga 
tjänsteproducenten, vi har ansvar för att ordna 
de här tjänsterna.

Ett stöd för de 
grundläggande 
tjänsterna  
och inbesparingar  
för specialsjukvården

I landskapen finns det inte i detta nu 
tillräckligt med resurser  
att ordna de här tjänsterna. 
Den största delen av landskapen är för små att 
producera motsvarande tjänster. 

 

Tjänsternas kostnadseffektivitet har inte 
identifierats. 
Om klienten inte får rätt slags vård i tid blir det 
både dyrt och omänskligt. 

Landskapet sparar in på särskilda tjänster då 
klienten inte hamnar in i specialsjukvården.

 

De här tjänsterna är reparerande 
tjänster.
Tjänsterna används då de grundläggande 
tjänsterna har svikit eller inte är tillräckliga. 

Med vården försöker man nå målet att så många 
klienter som möjligt kan återbördas till de i 
huvudsak förmånligare grundläggande tjänsterna. 

De särskilda tjänsterna är ingen ö i 
oceanen utan hör tydligt ihop med de 
grundläggande tjänsterna.
Vi deltar i sote-samarbetet via integrationen. Vi 
deltar i sote-förnyelsearbetet och utvecklingen av 
framtiden. 

Vi är ett stöd för de grundläggande tjänsterna och 
vi medför inbesparningar då klienten inte hamnar i 
specialsjukvården.

 

Tjänstekedjorna hotas. 
Målet för vården är att gå från den tunga vården till 
lättare tjänster så att klienterna inte på lång sikt blir 
en av Finlands dyraste klientel. 

Då man ifrågasätter tjänstekedjan så identifieras 
inte det faktum att landskapen sparar både pengar 
och resurser med dessa tjänster.

Möjlighet för de svenskspråkiga klienterna att få 
tjänster på sitt modersmål försvagas.
Sannolikheten att landskapen skulle upprätthålla både 
svensk- och finskspråkig verksamhet är liten.  Verksamheten 
blir tvåspråkig vilket gör att det svenska språket försvinner 
med tiden i många landskap. Tillgången på tjänster på 
sitt modersmål är absolut viktigt. De svenskspråkiga 
klienterna är så få att tjänsterna bör förverkligas över 
landskapsgränserna med breda axlar.



Lösningen är enkel
Har vi viljan att ordna tjänster 
för personer som behöver 
särskilt stöd? 
Lagförslaget rättas till så att de 
offentliga tjänsteproducenterna 
för särskilda tjänster över 
landskapsgränserna kan i 
fortsättningen vara en del av sote-
samlandskapen. 

I Finland har man redan gjort 
speciallösningar. 

Krävande klienters behov  
har man inte tagit i beaktande i 
lagberedningen. Sote-lagförslaget kan 
ändras. 

Den här klientgruppen, deras anhöriga, 
arbetstagarna eller landskapen borde 
inte lämnas i sticket. 

Jämställdhet  
är allas rättighet
Klienter med många problem  
lämnas ensamma.
Familjelivet är en ständig kamp och 
i familjer upplevs mycket ensamhet 
och att man blir lämnad.

Den anhöriga lämnas ensam och 
den juridiska kampen om att få 
vårdtjänster räcker många år och 
utmattar familjen.

Samarbete över 
landskapsgränserna  
skapar en stor möjlighet.
Om vi inte nu utvecklar tjänsterna 
som en helhet så kommer det inte 
att finnas den här kunskapen i sådan 
omfattning efter några år efter att 
sote-lagen har trätt ikraft. 

Specialsjukvården är då det kommer 
till resurser redan så ansträngd så 
att med dess hjälp kan inte dessa 
utmaningar lösas.

Jämställdhet betyder 
tjänster med mänsklig 
värdighet för alla.
Sote-lagförslaget stöder inte 
principen för jämställdhet för 
personer som behöver särskilt 
stöd. Alla har rätt att vara en 
del av samhället.
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