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FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla 

 också för dem som behöver stöd i vardagen. 

Till: Riksdagens social- och hälsovårdsutskott StV@eduskunta.fi 

Ärende: RP 191/2022 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag 

om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den 

Bakgrund:  FDUV är en riksomfattande intresseorganisation för svenskspråkiga 

personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning och deras 

närstående. Förbundet representerar tio lokalföreningar samt 

riksföreningen för personer med intellektuell funktionsnedsättning Steg 

för Steg. FDUV har ca 2850 medlemmar, men betjänar närmare 5000 

personer runt om i Svenskfinland. 

 

Allmänna kommentarer 

FDUV framhåller vikten av att förslaget till ny lag om funktionshinderservice godkänns 

under denna riksdagsperiod. Det är på tiden att lagstiftningen förnyas så att den 

motsvarar dagens behov, en modern människosyn och FN:s funktionshinderkonvention.  

Lagförslaget innehåller flera bra skrivelser som främjar likabehandlingen av olika 

funktionshindergrupper och stärker delaktigheten för personer med funktionsnedsättning 

och deras anhöriga. En viktig förnyelse är att funktionshinderservice beviljas utgående 

från personens individuella behov och inte utgående från diagnos. 

Även om lagförslaget innehåller flera förbättringar vill FDUV understryka att lagförslaget 

innehåller många punkter som behöver korrigeras innan den kan godkännas av riksdagen. 

I det här yttrandet lyfter fram dessa brister och hur de kan korrigeras. 

 

Avgiftsbördan ökar avsevärt 

Lagförslaget medför nya och förhöjda klientavgifter särskilt för de personer och familjer 

som idag får service via specialomsorgslagen. De flesta personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har små eller obetydliga inkomster. Även de familjer som har barn 

eller vuxna med funktionsnedsättning har ofta små inkomster. I många familjer kan inte 

båda föräldrarna arbeta på heltid, eftersom någon av föräldrarna måste stanna hemma 

för att ta hand om barnet med funktionsnedsättning. Det här leder till en försvagad 

ekonomisk situation för familjerna. 

De nya klientavgifterna gäller bland annat transporterna till dag- och arbetsverksamhet 

samt till kortvarig omsorg som enligt förslaget beviljas via paragrafen stöd för 

rörligheten. Det här innebär att självriskandelar för transporterna tillkommer, vilket i sin 

tur leder till att avgiftsbördan ökar avsevärt för de familjer som i dag får servicen med 

avgiftsfria transporter via specialomsorgslagen. 
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Familjernas avgiftsbörda ökar ytterligare av de oskäligt höga kostnaderna för barns 

boende utanför hemmet. Även den i dag avgiftsfria för- och 

eftermiddagsverksamheten som ordnas via specialomsorgslagen föreslås bli 

avgiftsbelagd i framtiden. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan behöva 

för- och eftermiddagsverksamhet under hela sina skoltid till skillnad från barn utan 

funktionsnedsättning. 

Dessa nya klientavgifter är inte i enlighet med normalitetsprincipen. Dessutom riskerar 

klientavgifterna att utgöra ett hinder för att ta emot service, i synnerhet då det i 

praktiken är ovanligt att klientavgifter efterskänks eller nedsätts. Lagförslaget kommer 

att leda till att socialarbetarna belastas ytterligare eftersom behovet av nedsättning 

eller efterskänkning av klientavgifter kommer att öka och förutsätter därmed utökade 

administrativa resurser. 

FDUV föreslår: 

- Att avgiftsfria transporter ingår i kortvarig omsorg (22 §) och dagverksamhet (23 

§). Även arbetsverksamheten som ordnas med stöd av socialvårdslagen (710/1982) 

borde omfattas av avgiftsfria transporter. 

- Att avgifterna för barns boende utanför hemmet grundar sig på barnets egna 

inkomster i enlighet med 7 d § i lagen om klientavgifter.  

- Att paragrafen för kortvarig omsorg (22 §) också omfattar morgon- och 

eftermiddagsverksamhet på grund av funktionsnedsättning senast från och med 

årskurs tre. 

- Att utskottet beaktar de kostnader och den administrativa bördan som uppstår till 

följd av att ansökningar om nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter 

ökar. 

 

Dag- och arbetsverksamheten är oflexibel 

Enligt lagförslaget försämras dag- och arbetsverksamheten för personer som idag får 

servicen via specialomsorgslagen. Lagförslaget utgår ifrån att personer som deltar i 

arbetsverksamhet via socialvårdslagen inte kan delta i dagverksamhet via 

funktionshinderservicelagen.  

FDUV bedömer att den här gränsdragningen kommer att påverka personer med 

intellektuell funktionsnedsättning på ett ofördelaktigt sätt. I dag kan personer med 

funktionsnedsättning i bästa fall flexibelt kombinera arbetsverksamhet, arbetsträning och 

dagverksamhet, vilket borde vara möjligt även i framtiden. Den snäva gränsdragningen 

kommer att påverka särskilt svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning, 

eftersom dag- och arbetsverksamhet på svenska ofta ordnas i samma utrymmen. I 

praktiken kan det leda till att fler styrs in i dagverksamhet och färre får möjlighet till 

arbetsverksamhet.  

 

Dessutom oroar sig FDUV för att varken arbetsverksamhet eller arbetsträning ingår som 

en subjektiv rättighet i lagförslaget. Tyvärr uteblev reformen av sysselsättningsfrämjande 

verksamhet för personer med funktionsnedsättning under denna regeringsperiod, vilket 
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återspeglas i de bristfälliga förslagen om arbetsverksamhet och arbetsträning. Denna 

service ska enligt förslaget beviljas via socialvårdslagen, vilket innebär att de blir 

anslagsbundna. 

 

FDUV betonar att arbetsträning är en viktig serviceform eftersom den stödjer personers 

deltagande på den öppna arbetsmarknaden och skapar skräddarsydda möjligheter för 

arbetslivsdelaktighet. Det är dessutom viktigt att arbetsträning är en fortlöpande service 

för att på bästa sätt trygga personens möjlighet att behålla arbete. Möjligheten till 

arbetsträning kommer i praktiken försvinna för de personer som deltar i dagverksamhet.  

 

FDUV föreslår: 

- Att det även i fortsättningen ska vara möjligt att flexibelt kombinera dag- och 

arbetsverksamhet. Därför borde följande mening strykas från 23 § 

Dagverksamhet: ”inte kan delta i arbetsverksamhet eller verksamhet i 

sysselsättningssyfte som ordnas med stöd av socialvårdslagen (710/1982)” 

- Att arbetsträning ingår i 7 § om träning.  

- Att specialomsorgslagens paragrafer om arbetsverksamhet fortsätter vara i kraft 

tills en ny lagstiftning om sysselsättningsfrämjande verksamhet för personer med 

funktionsnedsättning träder i kraft.  

 

 

Resurskravet för personlig assistans är diskriminerande 
Vi oroar oss också för att resurskravet för personlig assistans kvarstår, eftersom det är 

diskriminerande och förhindrar många med intellektuell funktionsnedsättning att få 

tjänsten. I praktiken har personlig assistans visat sig vara en tjänst som främjar 

delaktighet och självbestämmande för många med intellektuell funktionsnedsättning när 

tjänsten genomförs med en lämplig serviceform.  

 

Även FN:s funktionshinderkommittés beslut från 7.4.2022 om personlig assistans i Finland 

(CRPD/C/26/D/46/2018) slår fast att de med stora stödbehov – inkluderat stöd i att fatta 

beslut – ska behandlas jämlikt med andra funktionshindergrupper i beviljandet av 

personlig assistans. Lagförslagets resurskrav innebär att de personer som har allra störst 

stödbehov riskerar bli utan personlig assistans. Det är samma människor som behöver 

allra mest stöd och hjälp för delaktighet i samhället och som är i störst risk att 

marginaliseras.  

 

FDUV föreslår: 

- Att resurskravet för personlig assistans slopas, eftersom det är diskriminerande 

och strider mot FN:s funktionshinderkonvention. Följande mening borde strykas 

från 9 § Personlig assistans: ”En förutsättning för beviljande av personlig assistans 

är att personen med funktionsnedsättning självständigt eller med stöd kan bilda 

sig en uppfattning om och uttrycka sin egen vilja om assistansens innehåll.” 

- Om resurskravet inte slopas måste man åtminstone göra servicen särskilt stöd för 

delaktigheten likvärdig med personlig assistans för fritiden. Minimiantalet timmar 

för särskilt stöd för delaktigheten i 12 § borde höjas till 30 h/månad, liksom den 

är för personlig assistans för fritiden. Om särskilt stöd för delaktigheten inte 



 

 

FDUV  

Nordenskiöldsgatan 18 A, FI-00250 Helsingfors Storalånggatan 60, FI-65100 Vasa 

09 434 23 60 | fduv@fduv.fi 06 319 56 52 | fduv.vasa@fduv.fi 

 

 

FDUV arbetar för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla 

 också för dem som behöver stöd i vardagen. 

motsvarar personlig assistans för fritiden, blir personer med de mest krävande 

stödbehoven i en sämre position än andra personer med funktionsnedsättning. 

 

Oklarheter kring krävande multiprofessionellt stöd och stöd för boendet  

Det är oklart hur lindriga begränsningsåtgärder kan beviljas enligt den nya lagstiftningen. 

Paragraferna kring det krävande multiprofessionella stödet och stöd för boendet behöver 

därför förtydligas. Som det nu är skrivet blir det oklart om alla begränsningsåtgärder 

förutsätter ett beslut om krävande multiprofessionellt stöd. Det här kan leda till att 

byråkratin ökar. 

FDUV föreslår: 

- Att förhållandet mellan krävande multiprofessionellt stöd (16 §) och stöd för 

boendet (18 §) förtydligas när det gäller begränsningsåtgärder. 

 

Avslutning 

FDUV oroar sig för att bedömningen av de ekonomiska konsekvenserna är bristfällig. Både 

verkställandet av lagen och dess finansiering måste därför följas upp noggrant. Med 

tillräcklig finansiering garanterar vi att personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och deras anhöriga får relevant service och stöd av god kvalitet.  

 

Helsingfors den 10 november 2022 

 

Lisbeth Hemgård  Vanessa Westerlund 

Verksamhetsledare  Sakkunnig i påverkansarbete 
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