Finlands Svenska Socialförbund r.f.
Medlemsbrev 2/2015

ORDFÖRANDENS SPALT

Det handlar om bemötande!
Vi vet alla att det är stora strukturreformer på kommande i vårt samhälle. Den
förra regeringens modell för anordnande av social- och hälsovården i Finland
stjälptes på slutrakan. Nu börjar vi på nytt. Vilken modell det blir och vad det
betyder i praktiken vet vi ännu inget om. Kanske är jag trött på
reformdiskussionerna och att vänta på förändringarna som är på kommande,
men under de senaste veckorna tänkt jag på ett helt annat sätt då det gäller vår
social- och hälsovårdsservice och kvaliteten i den.
De nya tankarna väcktes på Finlands svenska socialförbunds kongress i Åbo för
några veckor sedan och det har fortsatt och förstärkts sedan dess. Det handlar
om HUR VI BEMÖTER OCH HUR VI BLIR BEMÖTTA inom social- och
hälsovården! Många av föreläsarna i Åbo talade om hur stor betydelse
bemötandet har för att stöda olika grupper av klienter framgångsrikt. För att vi
skall orka jobba inom branschen behöver vi professionella bemötas positivt av
arbetskamrater, förmän och beslutsfattare. Att bli bemött med respekt, bevarat
människovärde och positiva attityder betyder mycket för alla mänskor, men jag
tror det betyder betydligt ännu mycket mer för klienter och patienter som
behöver hjälp och stöd i utsatta situationer i livet!
Den nya socialvårdslagen, som småningom träder i kraft kommer att förändra
sättet att fungera med familjer eller mänskor som är i behov av stöd. I den utgår
man från att alla vi som i olika situationer träffar personer som behöver stöd och
hjälp skall erbjuda den. Det skall inte mera vara så att man i en utsatt situation
skall veta vad man har rätt till för service och dessutom skall veta varifrån man
skall kunna anhålla om den, utan lätt stöd skall finnas tillgänglig där mänskorna
finns. Med andra ord ingen skall behöva vänta tills nöden är stor.
Min tolkning är att den nya socialvårdslagen utgår från bemötandet av
medmänskan i vardagen och att se behoven av stöd i allt mer komplicerad värld.
Det här är ett helt nytt sätt att se på välfärdssamhällets tjänster!
Det kommer inte att bli lätt att förändra vårt sätt att fungera i det
professionaliserade samhället vi lever i. Det kommer att kräva ett helt nytt sätt
att tänka både för oss som jobbar inom social- och hälsovården och för alla som
får hjälp och servicen inom den! Det kommer att ta lång tid förrän
serviceutbudet motsvarar den nya lagstiftningen och fungera utgående från den.
Det här är en förändring som kräver ett nytt sätt att tänka!

Min övertygelse är att vi både i anpassningen till ny lagstiftning och till nya
strukturmodeller kommer att lyckas bra. Vi måste bara komma ihåg att det som
egentligen räknas och har betydelse är hur vi bemöter varandra, både i jobbet
och i livet överhuvudtaget!
Njut av ljuset och värmen under våren och sommaren!
Anna Lena Karlsson-Finne
ordförande

VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA
Efter flera intensiva månader med planering och förberedelser kan vi igen se
tillbaka på en avklarad och lyckad förbundskongress. Kongressen hade detta år
två teman. Första dagens tema social- och hälsovårdsreformen fick sist och
slutligen en lite ändrad vinkling eftersom reformen sköts upp, men det blev ändå
intressanta inlägg och diskussioner om framtidens social- och hälsovård. I
senaste numret av SOS Aktuellt som borde ha nått er alla medlemmar kan man
läsa en artikel om kongressens första dag.
På måndagkvällens kongressmiddag fick vi ta del av ett uppträdande av
akrobatikduon Duo Sara som lockade fram många applåder. Under middagen
delades Årets Ros ut till Ulla-Maj Wideroos som ett tack för hennes insatser
inom politiken för social- och hälsovården.
Inledningen på andra kongressdagen gick inte riktigt som planerat. Första
föreläsningen, om hur nya socialvårdslagen inverkar på barnskyddet, hölls
nämligen per telefon från social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors, men
det fungerade bra det också. Dagen fortsatte med föreläsningar om barn, unga
och familjer, bl.a. om mentalisering och ett reflektivt arbetssätt i arbetet med
familjer, att bemöta familjer med specialbehov, stöd för ungdomar med
marginalisering.
Alla kongressdeltagare hade möjlighet att fylla i en enkät som innehöll ett par
frågor om förbundets roll och verksamhet. Som vi har nämnt i tidigare
medlemsbrev kommer förbundets verksamhet att genomgå en del förändringar
det kommande året i och med att verksamhetsledaren övergår i SOSTE:s tjänst
fr.o.m. 1.8. I verksamhetsplanen för år 2015 skrevs bl.a. in att verksamheten för
medlemmar ska utvecklas, och det är tänkt att enkäten ska ligga som grund för
detta förändringsarbete. Vi kommer även att ge er medlemmar en möjlighet att

fylla i en liknande nätbaserad enkät senare under året efter att vi fått epostlistorna uppdaterade.
Avslutningsvis vill jag (igen) ge en liten uppmaning till er som hittills fått brevet
i pappersformat. Det är nämligen så att medlemsbrevet fr.o.m. hösten endast
kommer att skickas elektroniskt. För att detta ska vara möjligt, och
medlemsbrevet även i fortsättningen ska nå alla medlemmar, behöver vi
uppdatera våra e-postlistor. Vänligen skicka er e-postadress till kansli@fssf.fi.
Stort tack på förhand!
Emma-Lena Lybäck
Vik. verksamhetsledare

STYRELSEN
Styrelsen höll möte 2 februari, 16 mars och 12 maj 2015.
På mötet 2.2 godkändes bokslut och årsberättelse för år 2014. Styrelsen
diskuterade avtalet med SOSTE, budget och verksamhetsplan för år 2015,
årsmötet samt kongressen 2015. Styrelsen beslöt att planeringsgruppen och
styrelsen inte betalar någon kongressavgift. Styrelsen diskuterade även
utformningen av en enkät om förbundets roll och verksamhet att dela ut till
kongressdeltagare.
På mötet 16.3 diskuterades en del detaljer kring avtalet med SOSTE. Budgeten
och verksamhetsplanen för år 2015 diskuterades, men pga. av att avtalet med
SOSTE ännu inte var klart godkände styrelsen budgeten och verksamhetsplanen
senare per mejl. Styrelsen beslöt föreslå för årsmötet att medlemsavgiften
behålls på 20 euro för medlemmar och 100 euro för organisationer, samt att
styrelsemedlemmarna inte får något arvode förutom ordförande som får 500
euro/år i arvode. De sista detaljerna kring förbundskongressen diskuterades.
Styrelsen beslöt att mottagaren av Årets ros 2015 blir Ulla-Maj Wideroos, och
att föreslå för årsmötet att Märta Marjamäki blir hedersmedlem.
Årsmötet hölls 13.4 i Åbo i samband med kongressen. Under årsmötet
godkändes årsberättelsen, bokslutet, budgeten, verksamhetsplanen och
verksamhetsgranskningsberättelsen.
Styrelsen
och
verksamhetsledaren
beviljades ansvarsfrihet för år 2014. Under årsmötet beslöts även att
medlemsavgiften behålls på 20 euro för personmedlemmar och 100 euro för
organisationsmedlemmar. På årsmötet utsågs styrelsen för år 2015. Årsmötet
återvalde Rita Lindholm-Wirtanen som ordinarie styrelsemedlem med ersättare
Theresa Vihlman för åren 2015-2017, samt valde Carita Blomström som ny

styrelsemedlem med ersättare Johanna Hagström-Hietala för åren 2015-2017.
Övriga styrelsemedlemmar är ordförande Anna Lena Karlsson-Finne med
Helena Nissilä som ersättare (2014-2016), Ann-Mari Backman med ersättare
Janina Dahla (2014-2016), Pia Furu med ersättare Stefan Mutanen (2014-2016),
Yvonne Holming (2013-2015) med ersättare Jörgen Pind samt Susann Peltonen
(2013-2015) med ersättare Keijo Sjöblom.
På styrelsemötet 12.5 valdes Pia Furu till viceordförande. Ett valutskott för år
2015-16 utsågs, och består av Britt-Helen Tuomela-Holti, Susanne Tuure,
Paulina Eklund och Rita Lindholm-Wirtanen. Styrelsen diskuterade årets
kongress, tog del av utvärderingen och konstaterade att kongressen blev väldigt
lyckad. Nästa års förbundskongress kommer att ordnas i Tammerfors vecka 14.
Planeringen inleds på nästa möte. Ordinarie verksamhetsledaren beviljades
vårdledigt t.o.m. 30.9.2016 och vik. verksamhetsledarens vikariat förlängdes
t.o.m. 30.9.2016. Vik. verksamhetsledaren beviljades oavlönad ledighet 29.6-9.7
samt semester 10-30.7.2015. Styrelsen diskuterade även förbundets framtid och
ekonomi. I diskussionen framkom bl.a. att målet bör vara att trygga
finanseringen och kunna ha en tim- eller deltidsanställd, att förbundet även i
framtiden ska vara en samlande organisation för anställda, förtroendevalda och
organisationer inom den sociala sektorn i Svenskfinland, samt att förbundet ska
fortsätta ordna utbildning och föreläsningar.
Protokollen i sin helhet kan ni läsa på www.fssf.fi under fliken Arkiv. Nästa
möte hålls 21.8 i Helsingfors.

MEDLEMSAVGIFTEN
Igen har det gått ett år och det är dags för medlemsavgiften. Årsmötet beslöt
behålla medlemsavgiften för enskilda medlemmar 20 €/person och för
organisationer 100 €/organisation. Genom medlemsavgiften hoppas vi kunna
erbjuda medlemmarna förmånlig utbildning och en effektiv intressebevakning.
Vänligen 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 30.6.2015. Fakturan finns
som bilaga till detta medlemsbrev. De som inte har betalt avgiften innan 30.6
kommer att få ett påminnelsebrev under hösten. Hedersmedlemmar och
studerande är befriade från medlemsavgift.

STIPENDIERAPPORT

Psykosociala förbundets anställda deltog i konferensen ”Psykisk
(O)hälsa – Samhällets barn och unga” i januari 2015
Den 28-29 januari 2015 deltog personalen på Psykosociala förbundet i
konferensen "Psykisk (O)hälsa - Samhällets barn och unga" som arrangerades i
Stockholm. Konferensen samlar varje år landets absoluta elit och har
föreläsningar av toppklass.
Under två dagar hade vi möjlighet att fylla på vår kunskapsbank med aktuell
information inom området, vi nätverkade med kollegor och breddade vårt
nätverk, både inom vår egen yrkesroll och med närliggande professioner.
Vi matades med tankar, idéer och information om olika typer av psykisk ohälsa,
om riskfaktorer ute i samhället, om utsatthet på nätet och komplexa fall inom
psykiatrin. Vi lyssnade till föreläsningar om sårbarhet och stress, om
hälsovårdens ansvar för våldsutsatta barn och digitala missbruk.
Stockholmskonferensen "Psykisk (O)hälsa - Samhällets barn och unga" blev en
stor succé och vi är så glada över att vi kunde vara där, att vi också fick ta del av
denna information.
Dagarna gav oss på Psykosociala förbundet en unik möjlighet att samla
information på svenska, få idéer om hur vi kan lyfta fram vårt arbete för
målgruppen barn och unga, och vi kunde även ta del av nya forskningsrön som
kan vara till stor nytta för förbundet och dess medlemmar. Informationen som vi
tar med oss från konferensen kan vi använda i vårt arbete med unga inom vår
organisation.
Flera av föreläsningarna skriver vi om i vår medlemstidning Respons som
utkommer fyra gånger per år. Informationsspridning är en viktig grundpelare i
vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör – genom att sprida information om
psykisk hälsa och ohälsa vill vi stöda den allmänna attitydförändringen i en mera
accepterande inriktning. Psykisk ohälsa är ingenting ovanligt. Faktum är att en
av fyra sjukdagpenningdagar, eller årligen nästan 4 miljoner dagar, beror på
problem med den psykiska hälsan. Psykisk ohälsa förorsakar enbart i förlorade
arbetsinsatser på årsbasis totalkostnader på cirka 10 miljarder euro. Det som
hotar vår välfärdsstats framtid beror till stor del på den låga
sysselsättningsgraden hos människor i arbetsför ålder, som i sin tur ofta bottnar i
problem med den psykiska hälsan. Därför är det viktigt att sprida kunskap om

vad psykisk ohälsa är och vad man kan göra för att förebygga det. Alla är värda
att må bra.
Psykosociala förbundet erhöll med stor tacksamhet 400 euro i stipendium från
FSSF för deltagande i konferensen i Stockholm.
Pernilla Nylund
informatör Psykosociala förbundet

AKTUELLT
Info från Social- och hälsovårdsministeriet
Uppgifter om klienter inom socialvården ska registreras enhetligt
En ny lag om klienthandlingar inom socialvården trädde i kraft 1 april 2015.
Enligt den ska personer som utför klientarbete anteckna och införa
klientuppgifter i klienthandlingar enhetligt. Lagen gäller både offentliga och
privata aktörer.
Personalen inom socialvården är förpliktade att i handlingarna anteckna sådana
nödvändiga och tillräckliga uppgifter genom vilka man säkerställer stöd för
klienten samt ordnande, planering, genomförande och uppföljning av
socialvården. Man får inte anteckna andra uppgifter än sådana som är
nödvändiga för serviceuppgifter och till dem hörande lagstadgade uppgifter.
I lagen föreskrivs dessutom om registrering i specialfall, till exempel om
registrering och lagring av klientuppgifter vid branschöverskridande samarbete.
Institutet för hälsa och välfärd utfärdar noggrannare föreskrifter om strukturen
för klienthandlingar inom socialvården och vilka uppgifter som ska antecknas i
klienthandlingarna.
Också lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och
hälsovården ändras. Enligt den kan Fpa och befolkningsregistercentralen
tekniskt börja genomföra ett nationellt elektroniskt handlingsarkiv för
socialvården. Dessutom kan Fpa genomföra en förmedlings- och
förfrågningstjänst för nationella tjänster inom hälsovården, genom vilken en
yrkesperson inom hälsovården elektroniskt kan skicka de utlåtanden och intyg
personen skrivit till den som angetts som mottagare.
________________________________________________________________

Förebyggandet av skador orsakade av rusmedel effektiveras
Den cirka 30 år gamla lagen om nykterhetsarbete ersätts med en ny lag om
anordnande av förebyggande rusmedelsarbete. Syftet med lagen är att förebygga
och minska skador orsakade av alkohol, narkotika, tobak och penningsspelande.
Kommunen ansvarar även i framtiden för organiseringen av det förebyggande
rusmedelsarbetet inom sitt område. Det är kommunens uppgift att omfattande
sörja för att rusmedelsskadorna minskar både genom egna åtgärder och i
samarbete med till exempel polisen, alkohol- och tobakslagens
övervakningsmyndigheter och näringslivet.
Syftet med den nya lagen är att öka på en jämnställd hälsa och välfärd regionalt
och lokalt. Samtidigt strävar man efter att förbättra människornas möjligheter att
påverka sin livsmiljö och sina levnadsvanor. I och med reformen fästs
uppmärksamhet även på andra skador än de som förekommer hos
rusmedelsanvändarna.
Kommunerna får i framtiden handledning och stöd av regionförvaltningsverken
samt på riksnivå av Institutet för hälsa och välfärd för att ordna omfattande
förebyggande rusmedelsarbete. Rusmedelsskadorna förebyggs i framtiden med
de organisationer som utför rusmedelsarbete.
Behovet av förebyggande rusmedelsarbete har ökat i Finland under de senaste
åren. Antalet skador som beror på alkoholanvändning ligger på rekordnivå, även
om konsumtionen har sjunkit en aning. Mängden sjukdomar som orsakas av
rökning fortsätter också att öka och speciellt unga provar och använder
narkotika mer än tidigare.
Förutom att öka människors välmående medför förebyggandet och minskningen
av rusmedelsskador även besparingar för kommunerna. Enligt Institutet för hälsa
och välfärd medför alkohol, narkotika och tobak årligen direkta kostnader för
samhället på cirka 1,6 miljoner euro. Största delen av kostnaderna betalas av
kommunerna.
Lagen träder i kraft 1.12.2015.
________________________________________________________________
Arbetsgruppen föreslår: Personer med funktionsnedsättning skulle få
service utifrån den nedsatta funktionsförmågan
Den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt överlämnade den
16 april sitt förslag till utveckling av handikapplagstiftningen till
omsorgsminister
Susanna
Huovinen.
Arbetsgruppen
föreslår
att

handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda skulle förenas. Den
individuella bedömningen av hur skadan begränsar funktionsförmågan skulle
utgöra grunden för vilken service personen i fråga får.
Den arbetsgrupp som social- och hälsovårdsministeriet tillsatt överlämnade den
16 april sitt förslag till utveckling av handikapplagstiftningen till
omsorgsminister
Susanna
Huovinen.
Arbetsgruppen
föreslår
att
handikappservicelagen och lagen om utvecklingsstörda skulle förenas. Den
individuella bedömningen av hur skadan begränsar funktionsförmågan skulle
utgöra grunden för vilken service personen i fråga får.
Man skulle få specialtjänster i de fall där en person har en sådan permanent
skada eller sjukdom som leder till att personen nödvändigt behöver hjälp eller
stöd. Diagnosen eller hur skadan uppstått skulle inte längre avgöra vilken
service personen får.
Förslaget om en speciallag gällande handikappservice omfattar de punkter som
anses bra i de bägge nuvarande lagarna. Den bärande idén bakom förslaget är att
främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som
jämbördiga medlemmar av samhället. Lagen skulle emellertid inte tillämpas på
behov av hjälp till följd av åldrande.
Arbetsgruppen föreslår preciseringar i bestämmelserna om personlig assistans,
om tjänster som stödjer rörligheten och boendet och om verksamhet dagtid.
Förslaget betonar samarbetet mellan den handikappade personen och
myndigheterna. Den handikappade skulle aktivt tas med i bedömningen av
personens servicebehov och i planeringen av vilka tjänster personen behöver.
Vid behov borde experter inom olika branscher vara med i planeringen. Man
borde fästa särskild uppmärksamhet vid processen för genomförande av service
för handikappade barn och ungdomar.
Arbetsgruppen har beaktat övriga projekt kring reformen av social- och
hälsovården och särskilt innehållet i den nya socialvårdslagen.
________________________________________________________________
Kommission föreslår lösningar på hur stödtjänster för brottsoffer ska
ordnas
Den brottsofferpolitiska kommissionen som tillsatts av justitieministeriet,
inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet lägger i sin slutrapport
fram förslag om hur stödtjänster för brottsoffer i fortsättningen ska ordnas.

Kommissionen anser att lösningen uppfyller de minimikrav om stödtjänster för
brottsoffer som ställs i EU:s brottsofferdirektiv och i Europarådets konvention
om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor (s.k.
Istanbulkonventionen). Genomförandet av dessa internationella avtal innebär att
en del av stödtjänsterna för brottsoffer blir lagstadgade, vilket i sin tur innebär
att ansvaret för ordnande av tjänsterna överflyttas till staten.
Kommissionen föreslår bl.a. att:
 ansvaret för ordnande av de allmänna stödtjänsterna som krävs i
offerdirektivet överflyttas till justitieministeriet.
 antalet skyddshemsplatser bör ökas särskilt i områden där tillgången till
skyddshemstjänster i nuläget är som sämst, eftersom antalet platser i
nuläget är otillräckligt.
 social- och hälsovårdsministeriet ska ansvara för att ordna hjälptelefonen
för våldsutsatta kvinnor och offer för våld i hemmet. Tjänsten ska
tillhandahållas av organisationer som redan i nuläget tillhandahåller
hjälptelefonverksamhet och således har nödvändig kompetens och
erfarenhet av att producera tjänsten.
Kommissionen konstaterar också att det är viktigt att utveckla arbetsmetoderna
och förfarandena för att förbättra offrens ställning. Viktiga frågor som bör
främjas i samarbete mellan myndigheterna och organisationerna är ordnandet av
utbildning och kommunikation, styrandet av brottsoffer till relevanta tjänster,
förfarandet vid bedömning av offrets behov av skydd samt utveckling av
färdigheterna att bemöta brottsoffer.
________________________________________________________________
Uppdaterad
hälsovården

rekommendation

om

depressionsvård

inom

företags-

Den nya rekommendationen för depressionsvård inom företagshälsovården
betonar vikten av att företagshälsovården tar en aktiv och samordnande roll i
arbetet med att stödja arbetsförmågan. Stödåtgärder i form av bl.a. anpassad
arbetstid är nödvändiga framför allt efter sjukledighetens slut, när arbetstagaren
ska återgå till arbetet. Åtgärder för förebyggande, identifiering och behandling
av depressionstillstånd bör sättas in så tidigt som möjligt.
________________________________________________________________
Nyheterna i sin helhet kan man läsa på www.stm.fi

UTBILDNING
Till hösten planeras träffar för socialarbetare inom handikappservice i olika
regioner i Svenskfinland i samarbete med de juridiska ombuden. Mer
information kommer på hemsidan, mejl och i medlemsbrevet.
Nästa års förbundskongress kommer att äga rum vecka 14 i Tammerfors.
Anteckna gärna detta i era kalendrar redan nu!
Planeringen av höstens utbildningstillfällen är på gång nu i maj. 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 e-postlistor där info om
förbundets aktuella utbildningar sänds ut regelbundet.
REKLAM

1.6.2015 kl. 12-16.00, Mathilda Wrede-seminarium med temat barnskydd och
Hackney-modellen. I Hackney i London har man med systemiskt socialt arbete
fått ner kostnaderna, minskat radikalt på antalet omhändertagningar samtidigt
som man har ökat på personalens välmående, på servicens kvalitet och på
klientförnöjsamheten. Mer information: http://www.fskc.fi/mwsemi2015/
Arrangörer: Mathilda Wrede-institutet, Institutet för hälsa och välfärd samt
Centralförbundet för barnskydd
9-10.6.2015 arrangerar LSKL Lastensuojelun kesäpäivät i Uleåborg. Under
årets seminariedagar vill man uppmuntra till samarbete och gemensamt ansvar.
Program och mer information: http://www.lskl.fi/oulu2015
10-12.6.2015 Den samnordiska konferensen om socialt arbete. Konferensen
äger rum på Högskolan Arcada i Helsingfors. På konferensen diskuteras bl.a.
följande frågor: Vad innebär mod i socialt arbete? Hur kan man som
professionell stödja klienter att vara modiga?
Vad innebär det för
professionella? Vad innebär det för klienter? Sista anmälningsdag 30.5. Mer
information: http://www.confedent.fi/nordic2015-swe/
26-28.8.2015 ordnas Nordiska barnavårdskongressen i Åbo med temat
Barnets bästa i ett nordiskt perspektiv - goda exempel och utmaningar. Se
www.nordiskabarnavardskongressen.org för mer information.

21.9.2015 ordnas en seminariedag på Hanaholmen med temat Mångfald i media
med Amelia Adamo som huvudtalare. Mer information kommer bl.a. i
kommande nummer av SOS Aktuellt. Arrangörer: SOS Aktuellt och
Hanaholmens kulturcentrum.
29.9–30.9.2015 ordnar LSKL Sijaishuollonpäivät i Lahtis. Temat är en bra
placering. Program och mer information: http://www.lskl.fi/lahti2015
7-8.10.2015 går SOSTEtalk! av stapeln. Under dessa dagar diskuteras bl.a. på
vilken nivå Finlands välfärd är idag, på vilken nivå vi vill ha den i framtiden och
vad vi borde göra för att nå dit. Arrangör: SOSTE.
22-25.8.2016 ordnas den 33:e FICE-konferensen: Together Towards A Better
World for Children, Adolescents and Families i Wien, Österrike. Se
www.betterworld2016.org för mer information.

SOSIAALIBAROMETRI
Sosiaalibarometri gavs första gången ut år 1991. Årets utgåva kom i april och
har sammanställts av SOSTE. Sosiaalibarometri baseras på svar som en del av
landets social- och hälsovårdsdirektörer och direktörer för FPA- och TE-byråer
har gett på frågor om bl.a. barnskyddet, arbetslöshet, social- och
hälsovårdsreformen, grundskyddet och social ojämlikhet. Här följer ett plock ur
resultaten:
Befolkningen har överlag det relativt bra visar resultaten. Nästan fyra av fem
respondenter anser att välfärden i helhet är ganska bra eller bra, men majoriteten
menar ändå att ojämlikheten har vuxit både i hela landet och på deras
verksamhetsområde. Nästan tre fjärdedelar av de svarande anser att den förra
regeringen misslyckades med sitt mål att minska fattigdom, marginalisering och
social ojämlikhet.
Knappt hälften av de svarande bedömer att en eller flera befolkningsgruppers
välbefinnande på deras verksamhetsområde har försvagats de senaste två åren.
Den vanligaste orsaken är arbetslöshet. Respondenterna tror att arbetslöshet
kommer att påverka befolkningens välbefinnande även de kommande åren.
Också inkomstproblem och tillgången till hälsovård kommer att ha en inverkan.
De svarande lyfter fram bl.a. sysselsättning som en viktig åtgärd för att minska
den sociala ojämlikheten.
TE-byråerna genomgick en reform år 2013, vilket har fått en del negativa följder
för långtidsarbetslösa. Enligt TE-direktörerna är de långtidsarbetslösa i behov av
personlig service, men efter år 2013 har möjligheten att få personlig service

märkbart minskat. TE-direktörerna tror inte att man kommer att kunna fullfölja
alla sina plikter och uppgifter med nuvarande resurser.
Enligt TE-direktörerna finns det flera orsaker till att man inte lyckas sysselsätta
långtidsarbetslösa, bl.a. brist på heldagsjobb, de arbetssökandes ovilja att söka
arbeten utanför boendeorten, statens och kommunernas marginella
sysselsättning samt företagens ovilja att anställa svårsysselsatta.
De svarande lyfte fram olika finanspolitiska åtgärder för att få fart på
sysselsättningen, men att satsa på service som aktiverar svårsysselsatta anses
också vara viktigt.
Barnskyddets misslyckanden lyfts ofta fram i massmedia, men mer än hälften av
social- och hälsovårdsdirektörerna ansåg att barnskyddet fungerar ganska bra
eller bra. En tredjedel av de svarande bedömde att barnskyddsklienternas
välbefinnande kommer att öka de kommande fem åren.
Enligt barnskyddslagen ska barn först och främst placeras i familjevård, vilket
social- och hälsovårdsdirektörerna bedömer att fungerar bra redan nu och
kommer att fungera ännu bättre i framtiden. Den nya socialvårdslagen förväntas
öka barns, ungas och familjers välbefinnande inom de kommande fem åren.
Att bedöma hur olika beslut påverkar barnen är ett redskap för att främja barns,
ungas och familjers välbefinnande och hälsa, och är även viktigt vid utveckling
och planering av service. De svarande anser att man inom barnskyddet i nuläget
tar i beaktande hur beslut kommer att påverka barnen, men i beslutsfattande som
inte berör barnskyddet fungerar detta sämre.

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, 13 maj 2015
Emma-Lena Lybäck, vik. verksamhetsledare

