
 
 

Finlands   svenska   socialförbund   rf  
Verksamhetsberä�else   2019  
Centrala   händelser   under   verksamhetsåret   2019  
- förbundsordförande   har   deltagit   i   paneldiskssion,   radioprogram   och   intervjuats   av   svenska.yle.fi  
- årsmötet   beslöt   a�   inleda   e�   återuppbyggande   av   förbundet  
- årsmötet   diskuterade   förbundets   roll  
- en   verksamhetsledare   anställdes   i   september   på   del�d  
- ekonomin   är   ansträngd  
 
 

 
Nätverkande  
Förbundsstyrelsen   har   representerat   av   ordförande   Ulrika   Krook,   kassör   Eva   Juslin   och   Sonja   Londen   på  
SOSTE   Finlands   social   och   hälsa   rf:s   SOSTE   TaLK   i   Tammerfors   och   på   Studiecentalens   förbundsdagar   i  
Helsingfors.   Förbundsordförande   har   också   deltagit   i   svenska   verksamhetens   organisa�oners   träffar   på  
SOSTE.   Förbundet   har   ge�   e�   utlåtande   �ll   OECD   �llsammans   med   DIVa-   Föräldrar   för   diversitet   rf,   Ad  
Astra   rf,   Ruskeat   Tytöt   ry   och   Fem-R   ry.   
 
Kommunika�on:   
Styrelsen   har   inle�   en   diskussion   gällande   förbundets   kommunika�on   och   konstaterat   a�   webbplatsen  
hade   föråldrad   informa�on   och   åtgärdas   genast,   genom   a�   föråldrad   informa�on   tas   bort.   
inledande   kommunika�onsplan:   
- Webbsidan   funk�on   är   a�   förmedla   allmän   informa�on   som   gäller   förbundet.   
- E-posten   används   som   den   officiella   -interna   kanalen   för   kommunika�on   styrelsemedlemmar  

emellan.   
- Facebook   och   Twi�er   sprids   ak�viteterna   som   förbundet   är   med   i.  

Verksamhetsledaren   har   uppdaterat   webbplatsen   och   förbundsordförande   har   ak�verat   förbundets  
twi�erkontot   påny�.   
 
Synlighet:  
Förkortad   karriär,   utma�ning,   sämre   pension   –   är   närståendevården   den   nya   kvinnofällan?  
Förbundsordförande   Ulrika   Krook   har   intervjuats   i   Radion   gällande   hemvården   och   publicerades   på  
Svenska.yle   den   8   oktober   2019.   Förbundsordförande   Ulrika   Krook   deltog   också   i   en   paneldiskussion  
gällande   föreningars   utmaningar   på   Studiecentralens   förbundsdagar.  
 
Påverkansarbete:  
- Statement   �ll   OSCE  

Förbundet   undertecknade   �llsammans   med   fyra   andra   organisa�oner   e�   ställningstagande  
(Statement)   som   framfördes   och   lämnades   in   OSCE:s   Human   Dimension   Implementa�on   Mee�ng   i  
Polen.   Skrivelsen   har   också   skickats   �ll   Undervisningsminister   Li   Andersson   och   �ll   Annika   Pelkonen  
som   jobbar   på   ambassaden   i   Wien   och   är   permanent   delega�on   of   Finland   to   the   OSCE,    Pelkonen  
skickade   även   skrivelsen   �ll   Ulkoministerin   ihmisoikeuspoli�kan   yksikkö.   Förbundet   beslöt   a�  
underteckan   skrivelsen   i   och   med   a�   man   gå�   in   för   a�   skrivelsen   undertecknades   av   mindre  
organisa�oner,   ärendet   gäller   mångkulturella   personer   (vilket   även   gäller   sociala   sektorn),   skrivelsen  
e�erlyser   övervakningsmyndighet   i   utbildningssektorn   och   vi   känner   �ll   a�   även   Hem   och   Skola  
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förbundet   förespråkar   det   här,   samt   skrivelsen   ly�er   fram   system   och   struktur,   vilket   också   är  
aktuellt   inom   sociala   området.  
 

- Svenska   frågor   i   social-och   hälsovården  
Ordförande   Ulrika   Krook   representerade   förbundet   11.12.2019   i   e�   rundabordsdiskussion   där   också  
ministrarna   Thomas   Blomqvists   och   Krista   Kiurus   deltog.   E�   diskussionevenemang   om   svenska  
frågor   i   social-   och   hälsovårdsreformen.   E�er   diskussionen   ombads   Folk�nget   koordinera   e�  
gemensamt   ställningstagande   gällande   den   svenska   servicen.   Förbundet   framförde   a�   grundlagen  
och   språklagen   räcker   inte   när   det   gäller   så   vik�ga   serviceformer   som   vården.   Lagen   bör   stadga   så  
exakt   som   möjligt   hur   vården   på   svenska   kan   tryggas.  
- Landskapen   bör   åläggas   skyldigheter   a�   peka   ut   de   ställen   där   vård   och   omsorg   all�d   och  

garanterat   ges   på   svenska.   Det   här   är   speciellt   vik�gt   för   de   små   grupperna,   för   minoriteterna   i  
minoriteten,   men   också   för   större   grupper.   Kanske   lagen   om   grundskolan   kan   ge   idéer   om   hur  
lagtexten   kunde   skrivas.  

- Om   e�   landskap   ensamt   inte   kan   ge   den   service   som   behövs,   bör   lagen   ålägga   landskapet  
skyldighet   a�   samarbeta   med   andra   landskap   för   a�   trygga   servicen   på   svenska.   Landskapen  
borde   också   kunna   upprä�hålla   gemensamma   organisa�oner   av   typ   Kårkulla.  

- Behoven   av   specialiserad   vård   berör   ibland   så   få   svenskspråkiga,   a�   uppköp   av   tjänster,   när  
priset   spelar   en   stor   roll,   inte   kommer   a�   vara   möjliga.   Det   gäller   också   mera   allmänna  
vårdbehov    lokalt   när   de   svenskspråkiga   är   få.   För   a�   undvika   a�   valet   står   mellan   vård   på  
finska   eller   ingen   vård   alls,   borde   lagen   precisera   skyldigheterna.  

 
Medlemskåren:  
En   genomgång   av   medlemmarna   är   på   gång   och   en   diskussion   har   inle�s   vem   förbundets   fram�da  
medlemmar   är.   Verksamhetsledaren   har   gjort   en   genomgång   av   mo�agarlistan   av   SOS-Aktuellt   och  
Omslaget,   två   �dningar   som   är   en   medlemsförmån.   Mo�agarna   är   362   personer,   vid   utgången   av   år  
2017.   Genomgången   av   medlemskåren   och   medlemsförmånerna   fortsä�er   under   år   2020.   Kontakten  
med   medlemmarna   hölls   i   huvudsak   via   e�   medlemsbrev,   e-postutskick,   Facebook,   twi�er   och  
förbundets   webbsida.   
 
Finlands   svenska   socialförbund   är   medlem   i:  
Centralförbundet   för   Barnskydd  
SOSTE   Finlands   Social   och   Hälsa   rf   
Förbundsarenan   (�digare   Svenska   studieförbundet   rf)  
 
Ekonomin:  
Förbundets   ordinarie   verksamhet   visar   e�   nega�vt   resultat   på   -3   498,75   euro.   Den   ordinarie  
verksamheten   är   i   behov   av   mera   årliga   anslag   för   a�   kunna   upprä�hålla   en   kvalita�v   ordinarie  
verksamhet.   Förbundet   är   helt   beroende   av   understöd   och   bidrag.   Förbundet   erhöll   e�    bidraget   på   
2   000   euro   av   SAMS   Samarbetsförbundet   kring   funk�onshinder   rf   för   den   allmänna   verksamheten   år  
2019.  
 
Kers�n   Paalanen   med   bokföringsbyrå   Assets   KP   Oy   har   handha�   bokföringen   och   uppgjort  
bokslutet.   Som   revisor   /   verksamhetsgranskare   har   fungerat   _________________.  
 
Förbundskansli  
Förbundet   hyr   inget   kansli   i   och   med   a�   förbundet   under   de   senaste   verksamhetsåren   ha�   �manställd  
eller   ingen   anställd.   Verksamhetsledare   som   anställdes   på   �mbasis   från   och   med   september   2019   jobbar  
hemma.   
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Förbundsstyrelsen:  
Sammansä�ning   år   2019:   Anna   Lena   Karlsson-Finne   (2017–2019)   framförde   a�   hennes   arbetssitua�on  
har   ändrats   och   ser   därför   gärna   a�   uppdraget   som   ordförande   tas   över   av   någon   annan.   Anna   Lena  
Karlsson-Finne   (Grankulla)   fortsä�er   som   sakkunnig   för   styrelsen.   Till   förbundsordförande   valdes   Ulrika  
Krook,   Kyrkslä�   2019.   (ersä�are   Helena   Nissilä)  
Valda   för   verksamhetsår   2017-2019  
- Kassör   Eva   Juslin,   Pargas   (ersä�are   Saija   Westerlund-Cook)  
- Sekreterare   Pia   Furu,   Kyrkslä�   (ersä�are   Stefan   Mutanen)  
Valda   för   verksamhetsår   2018-2020  
- Jörgen   Pind,   Raseborg   (ersä�are   Eivor   Österlund-Holmqvist:   2019-2020)  
- Vice   ordförande   Sonja   Londen,   Helsingfors   (2019-2020)   (ersä�are   Muluken   Cederborg)  
Valda   för   verksamhetsår   2019-2021  
- Yvonne   Holming,   Korsnäs   (ersä�are   Johanna   Hagström-Hietala)  
- Veronika   Snellman   (ersä�are   Marjo   Österberg)  

 
 
Hänt   inför   och   under   verksamhetsåret   2019  
Bakgrund   -   grundandet   av   förbundet.  
Finlands   svenska   socialförbund   grundades    19.2.1928   som   Föreningen   för   Finlands   svenskspråkiga  
fa�gvårdsfunk�onärer.    År   1943   ändrades   namnet   �ll   Finlands   svenska   vårdfunk�onärers   förening.  
Namnet   Finlands   svenska   socialarbetare   antog   man   år   1949   och   det   nuvarande   namnet   har   gällt   från   år  
1982.   Förbundets   hemord   är   Helsingfors,   kansliet   fanns   åren   2011-2017   på   kommungården   i   Vörå.  
Förbundet   hade   del�dsanställd   verksamhetsledare   från   år   1992   �ll   augus�   2017.   
 
Förbundets   sy�en   enligt   stadga   är   a�:  
–   sammanföra   svenskspråkiga   personer   verksamma   inom   det   sociala   området   i   Finland  
–   förkovra   deras   teore�ska   och   prak�ska   insikter   inom   det   sociala   området   
–   främja   e�   organiserat   samarbete   mellan   olika   sektorer   och   olika   yrkesgrupper   och  
  förtroendevalda   inom   det   sociala   området.  
 
Förändring:  
Hösten   2014   inledde   förbundet   diskussioner   med   SOSTE   Finlands   social   och   hälsa   rf   med   sy�e   a�  
förbundets   verksamhet   införlivas   i   SOSTEs   verksamhet.   En   bidragande   orsak   var   a�   huvudfinansiären   RAY  
(nuvarande   STEA),   som   i   flera   år   hade   beviljat   allmänt   verksamhetsbidrag,   avslutade   bidraget.   Bidraget  
av   STEA   avslutades   i   och   med   a�   RAYs   strategi   ändrades   �ll   a�   bidrag   beviljas   �ll   utsa�a/klientarbete,  
inte   �ll   verksamhet   som   riktas   �ll   personal.   Sam�digt   såg   man   möjligheten   a�   utveckla   SOSTEs  
svenskspråkiga   verksamhet.   SOSTE   som   hade   inle�   sin   verksamhet   1.1.2012,   var   e�   naturligt   val.  
Förbundets   medlemmar   var   ak�va   inom   den   sociala   sektorn   och   SOSTE   som   organisa�on   var   ny   och   i   e�  
första   stadiums   utvecklingsskede.   Det   var   STKL,   YTY   och   Terveyden   edistämisen   keskus   som   sammanslogs  
och   SOSTE   Finlands   social   och   hälsa   rf   bildades.  
 
Förbundets   verksamhetsledare   började   hel�d   på   SOSTE   från   och   med   1.8.2015   och   fick   �teln  
specialsakkunnig.   I   avtalet   ingick   en   övergångs�d   t.o.m.   31.7.2016   a�   den   anställda   använder   20   %   av  
arbets�den   för   förbundets   verksamhet,   vilket   innebar   1   dag/vecka.   
 
Förbundets   styrelse   diskuterade   inför   övergången   �ll   SOSTE   och   vad   som   önskas   av   den   svenska  
verksamheten.   Önskemål   som   nämndes   var   a�   “det   svenska   nätverket,   som   kommer   a�   bestå   av  
SOSTE:s   svenskspråkiga   medlemsorganisa�oner   borde   lobba   för   gemensamma   frågor   och   fungera   som  
SOSTE   men   på   svenska.   Det   kommer   a�   kräva   a�   organisa�onerna   är   ak�va.”   
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Förändringen   ändrade   också   på   socialförbundets   verksamhet.   Från   och   med   hösten   2016   skö�e   styrelsen  
förbundets   ärenden.   E�   uppdrag   som   krävde   både   �d   och   engagemang   av   förtroendevalda   vid   sidan   om  
si�   ordinarie   arbete.   Förbundet   stod   inför   en   stor   förändringsprocess   just   i   och   med   a�  
grundfinansieringen   avslutades   och   förbundets   anställda   fly�ades   �ll   en   annan   organisa�on.   
 
Mars   2018   anställdes   en   organisa�onssekreterare   på   15   �mmar/månad.   Timanställningen   skapade  
bä�re   förutsä�ningar   för   a�   sköta   de   löpande   ärenden,bland   annat   a�   ansöka   om   bidrag   och   styrelsens  
dokumenthantering.   Förbundets   förändringsprocess   kräver   dock   en   större   insats   i   och   med   a�  
förbundets   situa�on   märkbart   förändrats.   Förbundet   var   i   en   situa�on   som   var   mycket   beroende   av  
förtroendevaldas   insatser.   Ak�va   förtroendevalda   var   få   �ll   antalet   och   deras   personliga  
arbetssitua�oner   förändrades   och   insatserna   i   förbundets   arbete   blev   lidande.   Även  
organisa�onssekreterarens   egen   arbetssitua�on   ändrades   vilket   ledde   �ll   minskade   möjligheter   a�   jobba  
med   förbundets   ärenden.   
 
En   diskussion   om   förbundets   varande   eller   inte   varande   inleddes   och   på   årsmötet   2019   framlade  
styrelsen   för   diskussion   om   en   eventuell   nedläggning   av   förbundet.   Årsmötet   2019   ansåg   a�   förbundet  
behövs   och   en   fortsä�ning   av   förändringsprocessen   fortsä�er.   Deltagarna   på   årsmötet   definierade   a�  
förbundets   fram�da   roll   är:   Utbildning,   Sammanförande   länk,   Kontakt   �ll   fältet   (nätverka   mellan   de   som  
jobbar   och   de   som   studerar),   Skapar   pla�ormar   med   möjlighet   a�   få   diskutera   på   svenska   om   sociala  
frågor   och   Intressebevakning.   Den   nordiska   kontakten   bland   annat   med   Nordiskt   välfärdscenter   ly�es  
fram   och   a�   en   vik�g   målgrupp   för   förbundet   är   förtroendevalda   i   socialnämnderna.  
 
En   styrelse   �llsa�es   med   både   nya   och   gamla   styrelsemedlemmar.    September   2019   anställdes   en  
verksamhetsledare   på   �mbasis.   
 
 
Helsingfors   april   2020  
 

 
Sonja   Londen  
verksamhetsledare  
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