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Organisationernas ställning i den nya valfrihetsmo-

dellen 
 

 

 

 

 

Aktörerna inom tredje sektorn har en 

viktig ställning i produktionen av soci-

al- och hälsovårdstjänster samt främ-

jandet av välfärd och hälsa i de nya 

landskapen. Organisationer och sam-

manslutningar har mångsidiga möjlig-

heter att verka i enlighet med sina 

egna målsättningar så länge som 

tjänsteproduktion och allmännyttig 

verksamhet är åtskilda.  

 

Lagen om ordnande av social- och hälso-

vård och landskapslagen begränsar eller 

förhindrar inte organisationernas verksam-

het inom något verksamhetsområde. I den 

nya valfrihetsmodellen har organisationer 

goda förutsättningar att vara producenter 

av kundsedelstjänster och tjänster som 

tillhandahålls enligt en personlig budget.  

 Det penningflöde som den personliga 

budgeten omfattar bedöms uppgå till 

cirka 1,4 miljarder euro och det som 

kundsedlarna omfattar till cirka 1,6 mil-

jarder euro per år.  

 Social- och hälsocentralen har skyldig-

het att ge kunden en kundsedel för 

självständiga delprestationer. Kortvarig 

hemtjänst och hemvård är typiska så-

dana tjänster. 

 Landskapets affärsverk använder föru-

tom kundsedeln även den personliga 

budgeten inom tjänsterna för personer 

med funktionsnedsättning och tjänster 

för äldre. 

 Dessutom kan social- och hälsocentraler 

och landskapets affärsverk komplettera 

sin egen tjänsteproduktion genom att 

köpa social- och hälsotjänster från små 

företag och organisationer genom kon-

kurrensutsättning eller som direkt upp-

handling. En social- och hälsocentral 

kan anskaffa 40 procent av sin verk-

samhet från andra företag.  

 En social- och hälsocentral kan hänvisa 

sina kunder till organisationernas kam-

ratstöd, om det inte finns behov av 

egentliga social- och hälsovårdstjänster. 

 

Sammanslutningar och andelslag 

I valfrihetslagen finns bestämmelser om en 

modell som baserar sig på en sammanslut-

ning av producenter. Flera små företag och 

organisationer kan även bilda ett andelslag 

som fungerar som social- och hälsocentral.  

En sammanslutning och ett andelslag ut-

vidgar små företags och organisationers 

möjligheter att vara en social- och hälso-

centralproducent.  

 

Allmännyttig verksamhet och  

tjänsteproduktion ska skiljas åt 

Finansieringsstrukturen för tredje sektorns 

verksamhet hänger samman med hur dess 

verksamhetsform, storlek, verksamhetens 

innehåll och regional täckning är. I tjänste-

produktionen och affärsverksamheten ska 

man beakta de villkor som statsbidrags-

myndigheter, beskattning, konkurrenslag-

stiftning och EU-bestämmelser ställer. 

En registrerad förening kan på samma sätt 

som ett aktiebolag vara tjänsteproducent i 
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fråga om tjänster som landskapet finansie-

rar och som omfattas av valfriheten. Det är 

dock inte möjligt att med allmänna medel 

stödja företagsekonomisk verksamhet ens 

när aktören är en allmännyttig samman-

slutning som främjar välfärd och hälsa. 

Om en organisation får understöd av Soci-

al- och hälsoorganisationernas understöds-

central eller andra former av statsunder-

stöd för allmännyttig verksamhet, är åt 

skillnad av verksamheterna till verksamhet 

som får understöd och övrig verksamhet en 

viktig förutsättning med tanke på använd-

ningen av understöd. Det lönar sig för en 

organisation att bolagisera eller överföra sin 

avgiftsbelagda serviceverksamhet till en 

separat förening eller stiftelse för tydlighet-

ens skull.  

Som producent av social- och hälsovårds-

tjänster ska en organisation uppfylla kraven 

enligt tjänsteproducentlagen och valfrihets-

lagen på samma sätt som de övriga produ-

centerna. 

 

Kommuner kan även i fortsätt- 

ningen stödja organisationer 

Vid social- och hälsovårds- och 

landskapsreformen överförs ansvaret för att 

ordna social- och hälsovårdstjänster från 

kommunerna och samkommunerna till 

landskapen från och med den 1 januari 

2019.  

 

Samtidigt ska kommunerna fortfarande 

vara ansvariga för uppgifter som främjar 

hälsa och välbefinnande. Detta är en 

avsevärd förändring för organisationerna 

inom social- och hälsovårdsområdet.  

 

Kommunerna har möjlighet att även i fort-

sättningen ha hand om understöd till orga-

nisationer inom olika verksamhetsområden, 

erbjuda organisationerna lokaler och hän-

visa kommuninvånare till organisationernas 

verksamhet. Om uppgifter inom främjande 

av landskapets välfärd och hälsa och sam-

arbete med andra kommuner, landskap och 

organisationer ska man komma överens 

separat.  

 

Landskapet samarbetar med  
organisationerna  

 
Syftet med landskapslagen som regeringen 

presenterat är att bland annat skapa förut-

sättningar för samarbete mellan landskapen 

och organisationerna och för organisation-

ernas möjligheter till inflytande. 

 

För att förtydliga samarbetet införs en all-

män skyldighet att samarbeta i lagen om 

ordnande av social- och hälsovård. 

 

Enligt 8 § i lagen ska landskapet i sin pla-

nering sätta upp mål där social- och hälso-

vården ordnas och produceras på ett sätt 

som främjar välfärd och hälsa. Det ska 

också bestämma åtgärder och ansvariga 

aktörer till stöd för måluppfyllelsen. Land-

skapet ska samarbeta med kommunerna i 

området och stödja dem med sin expertis i 

att främja välfärd och hälsa. 

 

Det är viktigt att i landskapets lagstadgade 

strategier och offentliga servicelöfte beakta 

organisationernas allmännyttiga verksam-

het och det kamratstöd som de erbjuder.  

 

Det stöd som organisationerna erbjuder kan 

utgöra en viktig del av service- och vård-

kedjorna inom till exempel tjänsterna för 

barnfamiljer och mentalvårds- och miss-

brukartjänsterna. Landskapet ska sörja för 

att kunderna inom social- och hälsovården 

hänvisas till organisationernas verksamhet.  

 

Landskapet kan till exempel genom avtal 

säkerställa att lokaler som det har hyrt eller 
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tjänsteproducenters lokaler kan användas 

för organisationernas allmännyttiga verk-

samhet. Landskapet ser dessutom till att 

företrädare för organisationerna deltar i 

planeringen och samordningen av främjan-

det av välfärd och hälsa.  

Ytterligare information: 

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssek-

reterare, social- och hälsovårdsministeriet 

och finansministeriet, tfn 0295 163 012 

Outi Antila, överdirektör, social- och hälso-

vårdsministeriet, tfn 0295 163 164 

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och häl-

sovårdsministeriet, tfn 0295 163 338 

Sarita Friman-Korpela, specialsakkunnig, 

social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 

163 349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


