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 Ytterligare information:

! familje- och socialavdelningen vid social- och 
hälsovårdsministeriet, tfn (09) 16001 samt 
www.stm.fi/projekt/utvecklingsprojektet för 
det sociala området 

!  det lokala kompetenscentrumet inom det 
sociala området www.stm.fi/ansvarsområ-
den/socialvård/kompetenscentrum inom det 
sociala området

!  länsstyrelsen 
 www.intermin.fi/länsstyrelserna i Finland

Delprojekten 

1  Tryggande av tillgången till service och 
 servicekvaliteten

 1. Klientens rätt till att få sitt servicebehov bedömt 
 
2  Utveckling av servicestrukturen och  
 verksamheterna
 2. Tryggad tillgång till service genom att öka 
   regionalt samarbete
 3. Koncentration av utvecklings-, utbildnings- och 
   utvärderingsarbetet till regionala enheter för 
   klientarbete
 4. Servicehandledning inom det sociala området
 5. Programmet God praxis inom det sociala området
 6. En socialjour i hela landet
 7. Förbättrad IT-användning inom socialvården
 8. Bättre ekonomisk grundtrygghet för barnfamiljer
 9. Plats för barn och familjer i samhället
 10. Tidig intervention
 11. Utveckling av förskolepedagogiken och förstär-
   kande av föräldrarnas delaktighet
 12. Utveckling av verksamheten vid familjecentralerna
 13. Förebyggande av våld mot kvinnor
 14. Program för utveckling av barnskyddet
 15. Servicesedeln inom hemservicen
 16. Projekt för utveckling av hemservicen och 
   hemvården
 17. Utveckling av närståendevården
 18. Utveckling av institutionsvård för äldre
 19. Utveckling av handikappservicen
 20. Utveckling av servicen till missbrukare

3  Personaltillgång, personalens kompetens och
 bättre arbetsvillkor för personalen

 21. Säkerställande av socialvårdspersonalens 
   kompetens
 22. Tryggande av tillräckligheten av och tillgången 
   till personal inom det sociala området
 23. Från en översyn av servicestrukturen och 
   verksamheterna till en ny personalstrategi

4  Programmet Välfärd 2015 

Social- och 
hälsovårdsministeriet
PB 33, 00023 Statsrådet
Tfn (09) 16001

Översättning: 
social- och hälsovårdsministeriet
upplaga: 1 000



Socialservicen – service för alla

!  De sociala tjänsterna är centrala för välfärdsstaten. 
Under ett skede av livet behöver vi dem själva; 
under ett annat orkar vi själva bättre därför att 
en nära familjemedlem kan ta nytta av sociala 
tjänster.  

! Cirka en fjärdedel av kommunernas och samkom-
munernas utgifter går till anordnandet av dagvård, 
stöd för hemvård av barn, äldrevård, handikap-
parservice och andra sociala tjänster.

Utvecklingsprojektet för 

det sociala området 2003–2007

! Utvecklingsprojektet för det sociala området 
stöder kommunerna i moderniseringen av soci-
alservicen. Regeringen tillsatte projektet hösten 
2003 och det genomförs av social- och hälsovårds-
ministeriet. Utvecklingsprojektet för det sociala 
området består av mer än 20 delprojekt som syftar 
till att revidera lagstiftningen och utveckla nya, 
effektivare verksamhetsmodeller. Kommunernas 
åtgärder och beslut är viktiga därför att kommu-
nerna ansvarar för att anordna den sociala servicen 
till sina invånare.

! Ett motsvarande projekt för tryggande av framti-
den inom hälso- och sjukvården (Hälsoprojektet) 
sattes igång år 2002. Dessa två projekt samarbetar 
tätt på alla nivåer.

Permanenta reformer behövs

! Tillgången till service skall förbättras: Det finns 
betydande skillnader på tillgång till service mel-
lan olika delar av landet. Projektets mål är att alla 
människor har tillgång till sociala tjänster av god 
kvalitet. Tillgången till service förbättras genom 
att precisera lagstiftningen och uppmuntra kom-
munerna till samarbete.

   Avsikten är bl.a. att klienter får sitt servicebehov 
bedömt inom en viss tid inom äldrevården och den 
kommunala socialservicen.

! Servicestrukturer och verksamheter skall reforme-

ras: Det finska systemet för socialservicen byggdes 
upp huvudsakligen på 1980-talet. Nu är det dags 
att reformera servicesystemet för att tillgodose da-
gens behov. Kommunerna uppmuntras att anordna 
tjänster genom regionalt samarbete, införa nya 
verksamhetspraxis och förbättra servicen speciellt 
till barnfamiljer och de äldre. Tjänsternas effektivitet 
kan förbättras bl.a. med hjälp av informationstek-
nologin, regionalt samarbete och genom att öka 
förebyggande och rehabiliterande arbetssätt.

   Avsikten är bl.a. att klienter i brådskande fall får 
hjälp från socialjour och att social-, hälso- och andra 
tjänster till barnfamiljer anordnas i kommunerna 
enligt modellen för familjecentraler.

! Personalens kompetens och personaltillgång skall 

förbättras: Det finns över 100 000 anställda inom 
den kommunala produktionen av sociala tjänster 
och cirka 50 000 i organisationer och företag. Sociala 
tjänster som är av god kvalitet förutsätter kompetent 
och tillräcklig personal.

   Personalens behörighetsvillkor reformeras 
och lagstiftning om fortbildning förbereds under 
projektets gång.

Kommunernas resurser skall stärkas

!  Kommunernas statsandelar skall ökas under 

projektets gång med mer än 110 miljoner euro: 
statsandelar för driftskostnader för den kommunala 
social- och hälsovården ökas för att kommunerna 
skall kunna förverkliga projektets målsättningar. 

!  Kommunernas utvecklingsprojekt beviljas över 

80 miljoner euro i statsunderstöd: kommunerna 
uppmuntras med hjälp av särskild finansiering att 
som regionalt samarbete utveckla socialservicen. 
Kommunerna stöds av kompetenscentrumen inom 
det sociala området och utvecklingsprojektets 
regionala ledningsgrupper. Dessa sammanställer 
årligen i samråd med kommunerna regionala verk-
samhetsprogram.

!  Handledning och stöd till kommunerna för ut-

vecklandet av servicen: kommunernas utveck-
lingsprojekt får stöd och handledning från staten: 
arbetsmöten, konsultation och utbildning. 

Projektets organisation

! För verkställigheten av projektet har man tillsatt en 
gemensam ledningsgrupp för utvecklingsprojektet 
för det sociala området och hälsoprojektet, en 
riksomfattande samordningsgrupp samt 9 regionala 
ledningsgrupper.


