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ORDFÖRANDENS SPALT

Vård i hemmet
Ett av målen i regeringsprogrammet är att möjliggöra självständigt boende och
utveckla de tjänster som förs till hemmet. Målet är bra. Hemmet är en viktig
plats för oss alla och vi önskar bo kvar där så långt det är möjligt. Att
förverkliga målet innebär emellertid stora utmaningar för många
samhällssektorer. Ur social- och hälsovården synvinkel innebär det, att utveckla
den service som redan idag produceras till hemmen.
Vård i hemmet gäller oss alla: barn, unga, vuxna och äldre. Vård i hemmet
innefattar också alla verksamhetsformer: förebyggande, vårdande,
rehabiliterande och terminal vård. Vård i hemmet berör oss professionella,
likaväl som närståendevårdare och naturligtvis alla mottagare av servicen.
Enligt Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) har år 2012 11,9 % av personer
över 75 år fått regelbunden hemservice. Variationerna är stora mellan olika
regioner. 5,3 % av dessa personer var i behov av service dygnet runt. Ca en
fjärdedel av alla äldre som fick regelbunden hemservice fick över 60 besök per
månad. Behovet av hemservice hos dessa äldre uppstod i över hälften av fallen
direkt hemifrån, medan en fjärdedel behövde hemservice efter en sjukhus- eller
hälsocentralvistelse. Den professionella personalen uppskattade att för 84,1 %
av klienterna var vården i hemmet det bästa alternativet. Av de äldre uppskattar
ca en tredjedel att tjänsterna inte är tillräckliga eller att de blir utan dem.
Utom de äldre behöver många andra grupper i samhället kontinuerlig eller
tillfällig vård i hemmet. Behovet av service i hemmet består inte enbart av
hemservice. Grupper som handikappade, och klienter inom mental- och
missbrukarvården behöver service i sitt hem. Inom barnskyddet finns det idag ett
stort behov av förebyggande arbete i hemmet. Många personer från dessa
grupper får för litet eller ingen service alls i hemmet.
I Tillstånds- och tillsyningsverket Valviras riksomfattande övervakningsprogram
för åren 2012-2014 betonas vikten av myndighetssamarbete. Vård i hemmet
kräver ett multiprofessionellt samarbete där fokus är den enskilda människans
behov av service. Servicen ska utgå från individens rättigheter till kvalitativt god
service på rätt tid, förmedlad av yrkeskunnig personal. Servicen i hemmet måste
ge den enskilda människan trygghet genom kontinuitet och möjlighet till att lätt
få hjälp vid akuta behov. Av den professionella yrkesutövaren, som ger vård i

hemmet, krävs rätt attityd till sitt arbete: god professionell kunskap, god
kommunikationsförmåga och en stor ödmjukhet inför det faktum att vårdaren är
”gäst” i klientens hem. Klientens delaktighet i vården accentueras när den ges
hemma hos klienten.
Socialförbundet kommer på sin kongress i Jakobstad 7-8 april i år att lyfta fram
detta viktiga tema. Ämnet är brett och därför är vi tvungna att fokusera på vissa
områden. Äldre, personer med funktionsnedsättning, familjevård, barnskydd och
närståendevård är några av kongressens fokusområden.
Ett kinesiskt ordspråk säger: ”Tusen dagar hemma är bättre än den kortaste tid i
främmande land”. Hur ska vi professionella vårdare kunna göra varje dag där
hemma till en god dag för våra klienter? Finns det realistiska möjligheter för oss
till detta? Nya metoder? Nya prioriteringar? Nya attityder?
Vi hoppas att du kommer med och lyssnar på våra expertföreläsningar, samt
deltar i diskussionerna! Vi garanterar att det finns ett guldkorn att hämta för en
var som jobbar inom social- och hälsovården!
Nådendal 12 januari 2014
Märta Marjamäki
Ordförande

VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA
Nya tider inom Socialförbundet
Jag tänkte börja med att säga hej till er alla! Jag har nu återvänt till jobbet
efter cirka 1,5 år hemma med min dotter Lovisa. Det känns både roligt och
spännande att komma tillbaks till arbetslivet igen och komma in i alla rutiner.
För er som kommit till som nya medlemmar medan jag varit borta, kan jag
berätta att mitt namn är Maria Helsing-Johansson och jag har varit anställd
som verksamhetsledare för Socialförbundet sedan januari 2011. Jag är snart
27 år, politices magister till utbildningen, bosatt i Vörå, hundägare, mamma
och fru. Jag hoppas att ni tar kontakt med mig om ni vill diskutera förbundets
verksamhet och jag hoppas att vi ska få ett intressant och givande
verksamhetsår. Ni når mej antingen på kansli@fssf.fi eller tfn 050-5533685.

Bifogat till detta medlemsbrev finns årets kongressprogram. Vi har jobbat hårt
för att få fram ett intressant program inom temat ”Vård i hemmet”.
Kongressen kommer att äga rum 7-8.4 på det nybyggda Campus Allegro mitt
i Jakobstads centrum. Förutom flera utbildande föreläsningar, god mat och
trevligt umgänge med andra inom social-och hälsovårdssektorn, så äger även
Socialförbundets årsmöte rum. Årsmötet ordnas 7.4 kl.16.30 på Campus
Allegro och denna gång är årsmötet extra spännande. Förbundets framtid och
roll ska diskuteras och en ny styrelseordförande ska väljas. Vår mångårige
ordförande Märta Marjamäki har meddelat att hon inte ställer upp för omval
och årsmötet har därför en stor uppgift framför sig. Jag vill passa på att nu i
detta medlemsbrev tacka Märta för allt vad hon har gjort för Socialförbundet
och önska henne allt gott inför framtiden!
Jag vill avsluta med att uppmana er alla att anmäla er till kongressen 7-8.4 i
Jakobstad antingen via den bifogade blanketten eller genom att kontakta mig!
Vi ses i Jakobstad!
Maria Helsing-Johansson
Verksamhetsledare

STYRELSEN

Styrelsen höll möte 12.12.2013. På mötet godkändes verksamhetsplanen för åren
2014-2015. Stipendieutdelningen diskuterades och styrelsen beslöt att bevilja
Saija Westerlund-Cook 500 euro, Heidi Backa 500 euro och Linda Fagerholm
500 euro. Kongressen 7-8.4.2014 på Campus Allegro i Jakobstad diskuterades.
Kongressprogrammet samt deltagaravgifterna slogs fast. Det framtida
samarbetet med Finlandssvenska vårdare diskuterades och ska utredas vidare
under detta år. Avslutningsvis diskuterade styrelsen en eventuell projektansökan
till RAY i vår gällande utveckling och modernisering av förbundets information
och kommunikation till medlemmar och övriga.
Protokollet i sin helhet kan ni läsa på www.fssf.fi under fliken Arkiv. Nästa
möte hålls 19.2 i Helsingfors.

STYRELSENS HÖRNA

Samarbetsprojekt för att få flera behöriga socialarbetare
Bristen på behöriga socialarbetare har de senaste åren blivit att mer påtaglig i de
svenska och tvåspråkiga kommunerna. Till en del har man försökt kompensera
denna brist genom att YH socionomer fått allt fler uppgifter som
förmånshandläggare, handledare eller familjearbetare i kommunerna.
Socialarbetarnas kunnande har dock avgörande betydelse, för att ett gott socialt
arbete ska kunna utföras. Det är därför viktigt att denna personalgrupp ska få det
erkännande som de är värda både med tanke på den omfattande utbildningen
som de har och med tanke på det viktiga arbete de utför. Ett arbete som många
gånger påverkar barn, enskilda individer och familjers liv under lång tid. Det
behövs tillräckligt med socialarbetare för att deras arbetsbörda ska vara rimlig
och för att de ska orka reda ut och ta ansvar för de många gånger komplicerade
ärendena, som denna personalgrupp ställs inför i sitt arbete. I annat fall söker sig
denna personalgrupp till andra arbetsområden och bristen på behöriga
socialarbetare förvärras ytterligare.
Rektor Henrik Hägglund vid Svenska social- och kommunalhögskolan i
Helsingfors säger att man till högskolans normalt antar drygt 30 studerande per
år. Utöver det har man i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten haft en
separat magisterutbildning i socialt arbete under åren 2005-2008 i Helsingfors
och det gav 16-17 färdiga magistrar. År 2006 startade Soc&kom en utbildning i
socialt arbete i Vasa bland annat i samarbete med statsvetenskapliga fakulteten.
Denna utbildning har nu nått magisternivå och dessa cirka 15 studerande börjar
nu bli klara magistrar från och med 2014.
Nu planerar Soc&kom tillsammans med Jyväskylä universitet, ÅA, Vasa stad
och Österbottens förbund en fortsättning. En arbetsgrupp kommer i januari att
avge sin slutrapport. I planerna finns fortsatt utbildning i socialt arbete i Vasa på
svenska (HU + SSKH) och på finska (Jyväskylä universitet). Detaljerna om
fortsättningen kommer att bli klara under våren 2014.
Enligt Hägglund arbetar närmare 70 % av de behöriga socialarbetare som har
studerat vid Soc&kom inom sociala sektorns verksamhetsområde. Två
tredjedelar arbetar inom kommunerna och en tredjedel inom privata sektorn, i
praktiken oftast inom tredje sektorn. Detta är en hög siffra och visar att
personalgruppen är hängiven sitt arbetsfält.

Överinspektör Aija Ström vid regionförvaltningsverket i Vasa framhåller att
lönen, ansvaret och arbetsfördelningen samt handledning är viktiga bitar när
kommunerna funderar på hur man ska organisera arbetet, för att få behålla
behöriga socialarbetare och få kontinuitet i det sociala arbetet.
Yvonne Holming
socialdirektör i Malax kommun och styrelsemedlem i FSSF

ÅRSMÖTE

Medlemmarna
i
Finlands
Svenska
Socialförbund r.f kallas till ordinarie årsmöte
som hålls måndagen den 7 april 2014 kl. 16.30
på Campus Allegro i Jakobstad. Vid årsmötet
behandlas bl.a.
- årsberättelsen för år 2013
- bokslutet för år 2013
- verksamhetsplan för åren 2014-2015
- budget för år 2014
- medlemsavgifter och arvoden
- val av styrelsen
-val av verksamhetsgranskare för 2014 års
räkenskaper
- eventuella övriga ärenden.

Årsmötet hålls i samband med kongressen i Jakobstad och denna gång ska en ny
styrelseordförande väljas. På årsmötet ska vi även diskutera förbundets framtid
och vad förbundets roll är. Om du endast vill delta i årsmötet får du
föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig senast den 10
mars. Medlemmar som anmäler sig till kongressen får också föredragningslistan
i förväg. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet!
Valutskottet bereder valet av ordförande och styrelsemedlemmar. Gruppen
består av Paulina Eklund,paulina.eklund@gmail.com, RitaLindholm-Wirtanen,
rita.lindholmwirtanen@gmail.com,Clara Kronqvist-Sundström, clara.kronqvistsundstrom@karkulla.fi och Stefan Näse, stefan.nase@jakobstad.fi. De
representerar regionerna Åland, Nyland, Åboland respektive Österbotten. Det

kan ses som en fördel, att i styrelsen finns representanter för alla regioner och
olika yrkesgrupper.

MEDLEMSAVGIFTEN

Igen har det gått ett år och det är dags för medlemsavgiften. Årsmötet beslöt
ifjol att behålla medlemsavgiften för enskilda medlemmar på 15 €/person och
för organisationer på 100 €/organisation. Genom medlemsavgiften hoppas vi
kunna erbjuda medlemmarna förmånlig utbildning och en effektiv
intressebevakning. Var därför vänlig och skriv in ditt namn som meddelande
när du betalar avgiften så underlättar det bokföringen.
Observera att vi har infört en förfallodag på medlemsavgiften, för att på detta
sätt underlätta bokföringen. Förfallodagen har satts till 31.3.2014. Fakturan finns
som bilaga till detta medlemsbrev. De som inte har betalt avgiften innan 31.3
kommer att få ett påminnelsebrev under hösten. Hedersmedlemmar och
studerande är befriade från medlemsavgift.

UPPROP

I samband med kongressen delas enligt mångårig tradition Årets Ros ut till
någon som i sin verksamhet gjort sig förtjänt av en liten uppmuntran och ett
tack. Ursprungligen gavs blomsterhyllningen ”till personer som länge hade
tillhört föreningen och verkat för dess syften”. På diplomet, som följer med
rosen, står numera ”som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för social- och
hälsovården i Svenskfinland”. Mottagaren har oftast sökts inom den region
kongressen hålls och inom temat för dagarna.
Styrelsen ber nu om förslag till mottagare av Årets Ros vid kongressen i
Jakobstad. Förslag med motiveringar kan lämnas till verksamhetsledaren, helst
senast den 10 mars så att styrelsen hinner behandla frågan. Sänd förslagen till
kansli@fssf.fi eller per post till Vöråvägen 18 66600 Vörå.

AKTUELLT
Info från Social- och hälsovårdsministeriet
Personer som kommer för att arbeta i Finland från länder utanför EU får
rätt till social trygghet
Personer som kommer för att arbeta i Finland från ett land utanför EU, från så
kallade tredjeländer, ska i fortsättningen ha rätt till bosättningsbaserade
socialskyddsförmåner på basis av arbete. Tillgången till social trygghet kräver
att personen arbetar i Finland minst fyra månader utan avbrott. Det uppskattas
att ändringen berör cirka 1 500 personer per år. Hittills har arbetstagare från
länder utanför EU varit sjukförsäkrade, men de har haft rätt till finskt
socialskydd endast om de varit stadigvarande bosatta i Finland.
Personer som kommer från länder utanför EU till Finland för att arbeta ska i
fortsättningen också ha rätt till arbetslöshetsdagpenning om de uppfyller alla
villkor för erhållande av arbetslöshetsdagpenning i Finland. För att en person
ska få arbetslöshetsdagpenning förutsätts att han eller hon har anmält sig som
arbetslös arbetssökande och har varit i arbete minst sex månader innan han eller
hon blev arbetslös. I praktiken berör ändringen högst några hundra personer per
år. Ändringen gäller inte arbetsmarknadsstödet, som fortfarande förutsätter att
mottagaren är stadigvarande bosatt i Finland.
Dessutom definierar lagen i fortsättningen noggrannare om när en person inte
längre omfattas av det finska socialskyddet i olika situationer. Om rätten till
socialskydd har uppkommit på basis av arbete, upphör den också när arbetet
eller företagsverksamheten upphör.
Med ändringarna verkställs EU:s direktiv om kombinerade tillstånd, enligt vilket
arbetstagare från tredjeländer ska behandlas på samma sätt som medborgare i
EU-länderna. Lagen trädde i kraft 1.1.
________________________________________________________________
Social- och hälsovårdens nya klientavgifter i kraft 1.1.2014
Statsrådet utfärdade den 21 november en förordning om ändringen av
klientavgifter inom social- och hälsovården. De nya avgifterna trädde i kraft den
1 januari 2014. Maximibeloppet för läkartjänsternas årsavgift inom öppenvården
stiger från 27,50 euro till 29,30 euro. Alternativt kan hälsocentralen besluta att ta
en besöksavgift för de tre första besöken på hälsocentralen under kalenderåret
och då är avgiften 14,70 euro.Maximibeloppet av sjukhusens poliklinikavgifter

stiger från 27,50 euro till 29,30 euro per besök. För ett dagkirurgiskt ingrepp kan
man ta ut högst 96,40 euro (tidigare 90,30 euro).
Avgifter som tas ut för undersökning och vård av mun och tänder fördelas på en
grundavgift per besök och på vård- och undersökningsavgifter som tas ut
separat. Grundavgiften per besök har graderats till tre avgiftsgrupper:
maximibeloppet av grundavgiften för vård som ges av en munhygienist är 8
euro, av en tandläkare 10,30 euro och av en specialtandläkare 14,90 euro. Den
s.k. straffavgiften för outnyttjad mottagningstid som inte avbeställts är 36,20
euro.
Maximibeloppet av avgiften för intyg och utlåtande som ges av läkare och
tandläkare stiger från 33,90 euro till 36,20 euro. För läkarintyg som behövs för
att få eller behålla den körrätt som avses i vägtrafiklagen kan tas ut högst 43,60
euro (tidigare 40,90 euro).
Hos den som är i kortvarig anstaltsvård kan tas ut högst 16,10 euro (tidigare
15,10 euro) per vårddag för vård och uppehälle på en psykiatrisk
verksamhetsenhet och högst 34,80 (tidigare 32,60 euro) per vårddag hos den
som vårdas i annan kortvarig anstaltsvård. Maximibeloppet av avgiften för
rehabilitering som ges handikappade i form av anstaltsvård, eller för
rehabilitering som ges såsom specialomsorg för utvecklingsstörda är högst 12,10
euro per vårddag (tidigare 11,30 euro).
Det högsta värdet på en servicesedel för kontinuerlig och regelbunden
hemservice och hemsjukvård binds till hushållets inkomster. Om hushållens
inkomster inte överstiger inkomstgränsen enligt lag så är sedeln värd minst 27
euro per timme (tidigare 25 euro) Servicesedelns lägsta värde är 7 euro per
timme.
________________________________________________________________
Utkomststöd från och med 1.1.2014
1. Grunddelarnas belopp
Utkomststödets grunddelar höjs 1.1.2014.
Enligt 9 a § i lagen om utkomststöd är beloppet av utkomststödets grunddel
bundet till folkpensionsindexets utveckling. Poängtalet för folkpensionsindexet
för år 2014 är fastställt till 1630. Vid ingången av januari 2014 stiger beloppet
av utkomststödets grunddelar enligt indexhöjningen.Samma eurobelopp för
grunddelarna tillämpas i alla kommuner. Grunddelen för ensamstående är
480,20 euro per månad fr.o.m. 1.1.2014. För ensamförsörjare är utkomststödets

höjda grunddel 528,22 euro per månad. Grunddelarna för olika
familjemedlemmar anges i bilaga 1. De beräkningsprinciper som social- och
hälsovårdsministeriet tillämpar anges i bilaga 3.
2. Sänkning av grunddelen
I 10 § i lagen om utkomststöd föreskrivs om påföljder för att en person utan
grundad anledning vägrar att ta emot arbete eller delta i en arbetskraftspolitisk
åtgärd eller andra åtgärder som avses i paragrafen, och detta har orsakat behovet
av utkomststöd. Ett utdrag från lagen om utkomststöd ges i bilaga 2.I 2 a §
föreskrivs om skyldigheten att anmäla sig som arbetslös arbetssökande. Om den
som ansöker om utkomststöd inte anmäler sig som arbetssökande vid
arbetskraftsbyrån, kan utkomststödets grunddel sänkas så som anges i 10 § i
lagen.
Utkomststödets grunddel kan sänkas med stöd av 10 §, men tillämpningen av 10
§ får inte leda till att stöd inte alls beviljas. Sänkningen gäller endast grunddelen
för personen i fråga, inte andra som omfattas av stödet eller andra delar av
utkomststödet.Grunddelen kan sänkas med högst 20 procent och sammanlagt
med högst 40 procent för en person som avses i 2 a § och 10 § i lagen om
utkomststöd. Om villkoren för sänkningen föreskrivs i punkterna 1 och 2 i 10 §
3 mom. En sänkning kan sålunda inte göras mekaniskt, och de eurobelopp som
anges i tabellen nedan är grunddelens lägsta belopp som absolut ska betalas till
klienten. Sänkningen enligt 10 § i lagen om utkomststöd kan göras endast under
förutsättning att den inte äventyrar den utkomst som oundvikligen behövs för att
trygga ett människovärdigt liv och att sänkningen inte heller i övrigt kan anses
oskälig. Sänkningen kan tillämpas för högst två månader i sänder räknad från
vägran eller försummelsen. Dess längd beräknas sålunda inte från den tidpunkt
då utkomststödet ansökts om eller beviljats.
________________________________________________________________
Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd stiger fr.o.m. 1.1.2014
Enligt lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna
(583/2008) ska beloppet av vissa underhållsbidrag, ersättningar och
underhållstöd justeras kalenderårsvis från ingången av året i enlighet med
stegringen i levnadskostnadsindexet (1951:10=100). Den årliga ändringen
beräknas utifrån levnadskostnadsindexets poängtal för oktober i år och oktober
förra året. Ersättningar som avses i lagen är underhållsbidrag enligt
äktenskapslagen, lagen om underhåll för barn och skadeståndslagen, ersättningar
enligt brottsskadelagen som betalas ut som periodiskt understöd för
inkomstförlust eller förlust av underhåll eller förlust av den underhållsskyldige,
samt underhållsstöd enligt lagen om underhållstöd. Levnadskostnadsindexets

poängtal var 1875 i oktober 2012 och 1897 i oktober 2013.
Levnadskostnadsindexet steg med 1,17 procent från oktober 2012 till oktober
2013.De underhållsbidrag, ersättningar och underhållsstöd som definieras i
lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna höjs med
1,17 procent fr.o.m. 1.1.2014.Förhöjningen gäller samtliga gällande avtal om
underhållsbidrag som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn
oberoende av datum då de fastställts. Fr.o.m. 1.1.2014 är det fulla
underhållsstödet 153,63 euro per månad per barn.
________________________________________________________________

Utredning av misshandelsbrott mot barn ändras
Från början av detta år börjar man utreda misshandelsbrott mot barn enligt
samma modell som sexualbrott. Staten står för utredningskostnaderna. De
avsedda undersökningarna som görs för att utreda ifall barnet utsatts för
misshandel är t.ex. intervjuer med barnet, psykologiska och medicinska
undersökningar samt intervjuer med barnets föräldrar eller fosterföräldrar.
Lagändringen innebär att det blir möjligt för polisen och hälso- och sjukvården
att utbyta och utlämna viktiga uppgifter. Målet med lagändringen är att
rättsskyddet för misshandlade barn ska bli tillgodosett på ett jämlikt sätt i hela
landet och likvärdigt med barn som utsatts för sexualbrott.
_______________________________________________________________
Flera ändringar i lagar och förordningar trädde i kraft vid årsskiftet. Läs
en resumé om ändringarna på SHM:s webbplats www.stm.fi

UTBILDNING

Förbundskongressen kommer att gå av stapeln 7-8.4.2014 i Jakobstad. Platsen
för kongressen är nybyggda Campus Allegro. Temat för kongressen är ”Vård i
hemmet”. Första dagen fokuserar på närståendevård, familjehemsvård och
funktionshindrades möjligheter i hemmet. Andra dagen fokuserar på
hemmaboende äldre. 7.4 kl.16.30 går Socialförbundets årsmöte av stapeln och
denna gång ska en ny styrelseordförande väljas. Efter årsmötet blir det en festlig
3-rättersmiddag på Epoque. Deltagaravgiften är 190 euro för medlemmar, 210
euro för icke-medlemmar och 80 euro för studerande för två dagar, eller 100
euro för medlemmar och 120 för icke-medlemmar för en dag. I avgiften ingår

luncher, kaffe och föreläsningsmaterialet. Logi ingår inte i avgiften och skall
bokas på egen hand. Kongressen ordnas i samarbete med Jakobstad stad och
Svenska Studiecentralen.
Bifogat till detta medlemsbrev finns kongressprogrammet samt
anmälningsblanketten. Blanketten och programmet finns också på vår hemsida
www.fssf.fi Hoppas att så många som möjligt av er kan delta! Välkomna på
kongress i april!
________________________________________________________________
Under planering är socialarbetarträffar inom handikappsektorn i samarbete med
Juridiskt Ombud. Mera info kommer på hemsidan och på e-posten, så håll utkik
där.
Flera utbildningar bl.a. barnskyddsdagar i Vasa och på Åland är under planering
och info om dessa utbildningar kommer under våren.
Är det något speciellt ämne eller tema du önskar att vi tar upp under en
föreläsning eller utbildningsdag? Jag tar gärna emot tips och önskemål om
utbildningar inför året. Hör av er på e-post kansli@fssf.fi eller telefon 050 55
33 685. Kom ihåg att meddela mig om ni vill komma med på förbundets epostlistor där info om förbundets aktuella utbildningar sänds ut regelbundet.
REKLAM

14.3 ordnar Finlands Svenska Kompetenscentret sitt årliga Mathilda Wredeseminarium. Temat för seminariet är ”mångprofessionella miljöer”. För mer info
besök http://www.fskompetenscentret.fi/
20.3 ordnar LSKL en utbildning i Helsingfors i hur man kan stödja och hjälpa
regnbågsfamiljer. Deltagaravgiften är 40 euro. För mer info besök
http://sateenkaariperheet.fi/
23-24.4 ordnar SOSTE i samarbete med social-och hälsovårdsministeriet sina
årliga sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät i Helsingfors. Under dagarna
diskuteras framtidens social- och hälsovård samt socialbarometern för år 2014
publiceras. För mer info besök http://www.soste.fi och gå in på fliken
”tapahtumat”.
19-20.5 ordnas Sosiaalityön kevätseminaari i Jyväskylä. Arrangör är Jyväskylä
universitet. För mer info besök http://www.sosnet.fi/

Psykosociala förbundet har publicerat sin kursbroschyr för 2014. I broschyren
finns info om förbundets alla rehabiliteringskurser med mera. Broschyren finns
att ladda ner på http://www.fspc.fi/
SAXAT

I Tesso 8/2013 berättar man om den nya äldreomsorgslagen och hur den ska
förverkligas. I artikeln redogör man för att många kommuner redan har goda
förutsättningar för att förverkliga lagen men att skillnaderna mellan
kommunerna är stora. Kommunerna och övriga serviceproducenter har nu ett år
på sig att ordna situationen på ett sådant sätt som lagen förutsätter. Social- och
hälsovårdsministeriets direktör Päivi Voutilainen menar att den nya lagen
tryggar och garanterar en god vård och omsorg i hela landet. Voutilainen anser
att lagen betonar tre viktiga saker. Den första handlar om att åstadkomma en
trygg service som garanterar att människor får en frisk och aktiv ålderdom. Den
andra punkten handlar om att servicen ska hålla en god och jämn nivå. Den
tredje punkten handlar om att äldre ska få möjlighet att göra sin röst hörd och
vara med och påverka beslutsfattandet.
Valvira kommer att övervaka att innehållet i den nya lagen verkställs på ett bra
sätt i kommunerna. Enligt socialrådet Hanna Ahonen på Valvira är det viktigt att
hitta de riktiga kriterierna och tyngdpunkterna för övervakningen. Ahonen
tycker att man i offentligheten har diskuterat många detaljer, t.ex. hur många
kvadratmeter ett rum på ett äldreboende ska ha, men övervakningen borde
handla om servicens helhet. Valvira vill dock poängtera att ansvaret för
servicens kvalité ligger hos serviceproducenterna och att dessa vinner på att ha
ett fungerande system för egenövervakning.
_________________________________________________
I Lapsen maailma 12/2013 finns en artikel som behandlar hur barnskyddet syns i
media och i offentligheten. LSKL har nyligen publicerat en guide, som heter
”Lastensuojelu ja julkisuus”, som ger socialarbetare inom barnskyddet råd kring
hur de kan prata med media utan att bryta tystnadsplikten. Genom att prata med
media och i offentligheten om barnskyddet kan barnskyddets öppenhet främjas
och offentlighetsprincipen förverkligas.
Socialarbetare Leena Mölkänen på Tammerfors stad tycker att socialarbetare
inom barnskyddet berättar alldeles för sällan om sina arbeten i offentligheten.
Många kommuner har principen att det är cheferna inom barnskyddet som gör
uttalanden, inte socialarbetarna som gör det verkliga arbetet. Mölkänen undrar
om orsaken till detta är att socialarbetarna är överbelastade med jobb och inte

hinner eller orkar göra t.ex. intervjuer. Enligt Mölkänen leder dock detta till att
media ofta lyfter fram negativa barnskyddsfall, utan att berätta om
socialarbetarnas arbetsbörda och om hon eller han får tillräckligt med stöd i sitt
arbete.
Föreståndare Karoliina Härkönen tycker också att de som jobbar inom
barnskyddet borde prata mera om sina jobb och lyfta fram barnskyddets
mångsidighet i offentligheten. Härkönen menar att socialarbetarna borde berätta
att man inom barnskyddet arbetar med helt vanliga människor och att det finns
mångsidiga serviceformer inom barnskyddet. Barnskyddet är så mycket mera än
bara omhändertaganden och allvarliga kriser, men oftast är det detta som lyfts
fram i offentligheten. Enligt Härkönens åsikt borde man oftare i media använda
sig av erfarenhetsexperter som har positiva erfarenheter av barnskyddet. De
kunde berätta hurudan hjälp och stöd man kan få av barnskyddet ifall man har en
svår familjesituation. Härkönen poängterar att media har ett stort ansvar att
berätta för människor att barnskyddet inte är något som man behöver vara rädd
för och därmed sänka tröskeln för att söka hjälp när jobbiga situationer uppstår.
LSKL: s guide finns att ladda ner på www.lskl.fi
_________________________________________________________
I Noste 5/2013 redogör man för de stora kommunala skillnaderna i beviljandet
av utkomststöd. Det finns stora skillnader i hur kommuner beviljar utkomststöd.
Till exempel i Lieksa beviljade man närmare 20 gånger mera utkomstöd än i
Simo. Enbart arbetslöshet och andra sociala faktorer förklarar inte skillnaderna
mellan kommunerna. Ilkka Haapola, som har forskat kring utkomststöd, berättar
att man i landsbygdskommuner t.ex. i Österbotten beviljar utkomstöd mera
sällan. Orsakerna till detta är svåra att säga, men Haapola menar att flera
invånare äger skog eller har andra tillgångar på landsbygden som påverkar
beviljandet av utkomstöd. I större städer är utgifterna för utkomstöd större,
fastän arbetslösheten brukar vara lägre där. Haapola menar att detta beror på att
utgifterna för boende är större i städer och till detta beviljas oftast utkomststöd.
Det är också stora skillnader mellan kommunerna gällande hur inkomster och
tillgångar påverkar utkomststödet. Till exempel i vissa kommuner påverkas inte
utkomststödet då en långvarig klient får skatteåterbäring, medan i andra
kommuner påverkar skatteåterbäringar utkomststödet drastiskt. Även till
exempel ägandet av en personbil beaktas olika i olika kommuner. Till exempel i
Lahtis värderar man från individ till individ om han eller hon faktiskt behöver en
egen bil och om man inte hittar tillräckliga grunder för att klienten ska få ha
egen bil och bilen värde överstiger 10 000 euro så måste klienten i allmänhet
sälja bilen. I Esbo däremot får klienter behålla sina bilar oberoende av
situationen. Haapola menar att man inte kan jämföra klienter som får utkomstöd
på en nationell basis. Det är helt enkelt så att kommunernas kriterier för

utkomstöd, oberoende av klienterna, varierar och det har man redan vetat under
en längre tid.

ÖVRIGT
På förbundet tar vi gärna emot era tankar och tips gällande verksamheten. Vi
hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och att ni
aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända verksamhetsledaren
förslag på verksamhet under hela året eller höra av er om ni har frågor. Vi finns
till för er! Verksamhetsledaren nås på e-postadressen kansli@fssf.fi eller på
telefon 050-553 3685.
Jag sänder regelbundet ut info, utlåtanden och reklam om utbildningar via eposten och ni som vill vara med på mina e-postlistor får gärna meddela er adress
till mig. Hemsidan och Facebook-sidan uppdateras också regelbundet, så håll
utkik där med jämna mellanrum.
Vörå, den 2 januari 2014
Maria Helsing-Johansson
Verksamhetsledare

