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Bakgrundstankar och utgångspunkter för
förslagen
• Funktionshinderservicen är otroligt viktig för
servicetagarna, eftersom den möjliggör ett
självständigt liv på lika villkor med övriga medborgare.

• Jag gavs i uppdrag att hitta besparingsåtgärder.
 Jag började undersöka hur servicen tillhandahålls
och hurdant administrativt arbete som hör samman
med den. Strävan var att hitta sätt att minska på det
administrativa arbetet men inte på servicen.
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• Sammantaget letade jag efter lösningar som ger
besparingar utan att sänka servicenivån.
• En stor del av mina förslag utgår ifrån att saker kan
skötas på många olika sätt.
 Man kan nå samma slutresultat via många olika
vägar.
 Alla ärenden behöver inte heller skötas helt och
hållet på samma sätt i fråga om alla som behöver
hjälp, även om vi har vant oss vid det.
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• Många av förslagen är sådana att de inte är lämpliga för
alla de som utnyttjar funktionshinderservice, men de är
lämpliga för en del av dem.
• När man i fråga om en del personer börjar göra saker på ett
annat sätt och i fråga om andra gör likadant som tidigare,
blir det förstås så att olika personer med
funktionsnedsättning försätts i lite olika ställning, men inte
i ojämlik ställning.
• När både finansiären och personen med
funktionsnedsättning, dvs. servicetagaren, gynnas
samtidigt kan vi agera på ett nytt sätt.
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• Stöd som för vissa är av mindre betydelse kan ur ett
helhetsperspektiv innebära en hyfsad utgiftspost.
• Vilka jämför vi sinsemellan?

 Vi jämför med människor i samma ålder.
 Hur lever och agerar personer med och personer
utan funktionsnedsättning som är i samma ålder?
 Jag vill dock att människor i hög ålder ska ha
möjlighet att få viktiga och angelägna tjänster.
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• Hur kan vi minska onödigt administrativt arbete i fråga
om samtliga?
• Ett ändlöst krävande av intyg och utlåtanden är alltför
ofta helt onödigt.
 Om en människa har en bestående funktionsnedsättning så har
hon en bestående funktionsnedsättning – varför ska det gång på gång
krävas att en läkare intygar det?
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• Människors egna resurser utnyttjas när de räcker till.

 Det går att få ner kostnaderna när människor själv
sköter sina egna ärenden och det inte behövs så
mycket administrativt arbete och myndighetsarbete.
• Inom boendeservicen går det åt mycket tid – och alltså
pengar – till att noggrant föra journal om de boendes liv.
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Besparingsobjekt
och deras
besparingspotential
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Besparingsobjekt
Slopande av invalidavdraget vid beskattningen

Besparingspotential
(miljoner euro)
32

Begränsning av färdtjänst för personer i hög ålder

13,8

Leasingbil – ett nytt alternativ för ordnande av färdtjänst

5,3

Reseplånbok – en personlig budget för stödet för rörligheten

0,7

Handledning i rörlighet

2,1

Omorganisering av ordnandet av färdtjänsten

8,8

En applikation med en personlig budget för personlig assistans

2,2

Ledsagningshjälp i samband med färdtjänst

0,8
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Besparingsobjekt

Vård av respiratorpatienter genom personlig assistans
Center för personlig assistans i landskapen

Besparingspotential
(miljoner euro)

4,83
Besparingen inte beräknad

Färre läkarintyg

1,0*

Beslut med längre giltighetstid

0,4*

Serviceplan och servicebeslut samtidigt

0,3

Mindre rapportering vid boendeserviceenheter
Ibruktagande av en modell för uppgifter om
funktionsförmågan
Förslag som gäller rättsskyddet

2,0**
Besparingen inte beräknad
Besparingen inte beräknad

Totalt 74,23
*I fråga om FPA utredarens egen uppskattning
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**Utredarens
egen uppskattning

Tack!
Utredningen kan läsas i Julkari (på finska)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3840-3
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