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Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

SAMS -Samarbetsförbundet kring funktionshinder tar i enlighet med förbundets uppdrag ställning till 
frågor som berör den svenskspråkiga minoriteten i Finland. Särskilt vill vi lyfta fram personer med 
funktionsnedsättning – en heterogen grupp av människor som ofta behöver mera social- och 
hälsovårdstjänster. 

SAMS avger ett utlåtande i detta ärende eftersom svenska minoritetens rättigheter har förbisetts i 
förslaget. Västra Nylands specialuppdrag att stöda utvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna 
(ordningslagen 33§) finns inte med i förordningen. I förordningens promemoria 2§ 3 mom. nämns 
det att de tvåspråkiga välfärdsområdena enligt ordningslagens 39§ ska göra samarbetsavtal. Detta 
gäller samarbete av förverkligandet och arbetsfördelningen av dessa tjänster. Omnämnandet av 
samarbetsavtalen räcker inte för att trygga helheten av de svenska behoven. Den svenskspråkiga 
minoritetens möjligheter till tjänster på jämlika grunder och utvecklandet av dessa äventyras då det 
inte tryggas i förordningen. Västra Nyland specialuppdrag är viktigt med tanke på att stärka de 
svenskspråkiga tjänsterna för personer med funktionsnedsättning.

Eftersom det inte finns något omnämnande av den svenska FUUI-verksamheten i förordningen, 
innebär det att det inte finns en förpliktelse att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna. Det innebär 
att det enbart kan göras ett frivilligt avtal gällande utvecklandet av dessa tjänster, vilket äventyrar 
finansieringen, resurserna och kunnandet. Även de svenskspråkiga tjänsterna bör utvecklas. SAMS 
har erfarenhet av att de språkliga rättigheterna inte förverkligas och glöms bort utan uttryckliga 
inskrivningar där de språkliga rättigheterna tryggas. 

Det är oroväckande och problematiskt att svenskan på detta sätt har förbisetts i förslaget. SAMS 
yrkar att det svenska specialuppdraget lyfts upp i förordningens 2§ 3 mom.  Lapplands motsvarande 
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uppdrag att stöda utvecklandet av de samiska tjänsterna har lyfts fram på ett tydligt sätt i 
förordningen och promemorian. Likaså borde det svenska uppdraget lyftas fram. 

Avslutningsvis vill SAMS fästa uppmärksamhet vid att hela den svenskspråkiga FUUI –verksamheten 
ska omfattas i Västra Nylands specialuppdrag. Detta ska inte enbart gälla utvecklingsverksamhet. 
Organiseringslagens 33§ borde ha utvecklats på samma sätt som 32§. I paragrafen borde även 
stadgas hur specialuppdraget ska finansieras.
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