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Vad säger lagen om
koordineringsuppdraget (39 §)

Egentliga Finlands välfärdsområde har ett lagstadgat ansvar att samordna ett 
samarbetsavtal mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Enligt lagen ska vi komma överens om:

1. genomförandet av sådana social- och hälsovårdstjänster på svenska där det 
är nödvändigt för att se till att de språkliga rättigheterna tillgodoses utifrån 
hur krävande eller ovanlig uppgiften är eller hur stora kostnader 
den medför.

2. arbetsfördelningen och samarbetet i fråga om sådana social- och 
hälsovårdstjänster på svenska som det är ändamålsenligt att genomföra 
endast i en del av välfärdsområdena till följd av hur krävande eller 
ovanlig uppgiften är eller hur stora kostnader den medför.

3. och det ska också avtalas om det expertstöd som de tvåspråkiga 
välfärdsområdena ger varandra vid genomförandet av tjänster på svenska
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39 § lagen om ordnande

Syftet med bestämmelsen är

att tillsammans med lagen om genomförande 59 §, trygga 
Kårkullas nuvarande tjänster angående specialomsorgen på svenska, samt

utöka sådana svenskspråkiga tjänster som förorsakat problem och 
var samarbete och arbetsfördelning kunde lösa problemen

Med hjälp av samarbetsavtalet och genom att utöka tjänsteutbudet ges 
en möjlighet

att trygga tjänster på svenska så att de är likvärdiga inför 
lagen i jämförelse med de finskspråkiga tjänsterna
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Så går vi tillväga

1. Vi utreder nuläget och använder analysen som grund för 
upprättandet av samarbetsavtalet

2. För en analys av nuläge behöver vi
1. Identifiera behövlig data

2. Bygga upp ett frågeformulär till kommunerna och sjukvårdsdistrikten via 
välfärdsområdenas beredandeorgan

3. Analysen av nuläget genomförs mellan mars och maj 2022

3. Sedan sammanställer vi resultaten från undersökningen som 
fastställs och kompletteras

4. Utdrag till samarbetsavtal

5. Godkännande av avtal
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Preliminär plan
lllmlmM Juni - AugustiMajAprilMars

Förhandlingar och beslut

Analys av svar, möjliga
intervjuer, övrig fakta

Övrig faktainsamling

/statistik / befintligt

material

Sv VFO svararEnkät test

Kick off

Workshop
Mål och innehåll
Förverkligande

Workshop
Presentation av 
enkät
Beslut om dead-
Line mm 

Workshop
Presentation
av resultat
Tilläggsbehov
Förtydligande

Samarbetsavtal
lay-out

Mr and 
Mrs
VFO
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Helsingfors stad (HUS + Åucs)

1. Mellersta Österbotten

Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil

2. Österbotten
Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, 
Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Vörå

3. Egentliga Finland  + Åucs
Aura, Gustavs, Koskis, Kimitoön, Letala, Loimaa, Lundo, Masko, Nousis, Nystad, Nådendal
Oriää,Pargas, Pemar, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Salo, Somero, S.t Karins, 
S:t Mårtens, Tövsala, Vemo, Virmo, Åbo

4. Vanda-Kervo

5. Västra Nyland – (Esbo stad)
Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Hangö, Raseborg; Ingå, Sjundeå, Lojo, Högfors,

6. Östra Nyland

Borgå, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Askola

7. Kymmenedalen

Fredrikshamn, Itis, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyttis, Vederlax

Helsingfors stad

HUS
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Frågor – hur djup bör analysen vara?

• VFO:s svenskspråkiga tjänster i de nuvarande kommunerna/städerna
• Ordnandet av tjänster:

• Egen produktion

• Köptjänster (privat, III-sektorn) av vem?

• Är de nuvarande resurserna tillräckliga – täcker de behovet?

• Vilka är utmaningarna?

• Finns det överlopps kapasitet att sälja tjänster till övriga VFO?

• Tilläggskostnader p.g.a. tvåspråkighet
• Vad innebär det ekonomiskt att producera tjänsterna på två (flera) språk?

• Är kostnaderna i balans då man jämför finskspråkigservice versus svenskspråkig?

• Har vi tillgång/möjlighet att analysera detta?

• VFO:s behov av samarbete
• Hur begränsar vi frågan? 

• Hela ”sote” kartan                    bastjänster tertiärä tjänster

• Övriga tjänster
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VFO

1. Behöver stöd

2. Tar hand om ”allting” själv

3. Har resurser att stöda andra

1. Digitala tjänster 

2. Experttjänster (distans – ambulerande)

3. Konsultativa tjänster (realtid – med tidsmarginal)

4. Telefonservice – personlig kontakt

5. Överfört ansvar



Mot Egentliga
Finlands

välfärdsområde

Tjänster som diskuterats …

1. yrkesinriktande och medicinska rehabiliteringskurser

2. särskilda tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning

3. statens skolhem

4. missbrukarvård på institution

5. psykiatrisk avdelningsvård dygnet runt för barn

6. vissa tjänster inom neuropsykiatrin

7. rättspsykiatri för barn

8. högspecialiserad rehabilitering och rådgivning för personer med sällsynta funktionsnedsättningar

9. adoptionsrådgivning

10. audionomtjänster

11. psykogeriatrisk vård

12. multiprofessionellt samarbete kring tjänster och stöd för barn och unga

13. uppsökande stöd för fångar med missbrukarbakgrund

14. finlandssvenska teckenspråkstolkar och svenskspråkiga skrivtolkar



TACK


