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Nationellt tema:
Delaktighet
Åtgärdsområde 5: Social delaktighet och bekämpning av fattigdom
Åtgärdshelheter:
 Stödjande av den sociala delaktigheten hos de personer som har den svagaste
ställningen på arbetsmarknaden
 Ungdomsgaranti
 Stödjande av den sociala delaktigheten hos de befolkningsgrupper som upplever
diskriminering och marginalisering

Särskilt mål 10.1 Förbättra arbets- och funktionsförmågan hos personer som står utanför
arbetslivet
Åtgärdshelhet: Stödjande av den sociala delaktigheten hos de personer som har
den svagaste ställningen på arbetsmarknaden
Med åtgärdshelheten främjar man den sociala delaktigheten och funktionsförmågan hos
de personer som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden genom att man
utvecklar social-, hälsovårds- och rehabiliteringstjänster som riktas till dem. Målet för
utvecklingen är särskilt servicesystem och verksamhetsmodeller som stödjer
långtidsarbetslösa, äldre arbetslösa personer och delvis arbetsföra personer. Man fäster
särskild uppmärksamhet vid att utveckla servicemodeller med låg tröskel, identifiera
servicebehovet och försnabba tillgången till tjänsterna. Utvecklingsarbetet stödjer den
nationella reformen av social- och hälsovården och bedömningen av servicesystemet för
rehabilitering.
Man utvecklar servicesystemet för rehabilitering genom att söka efter sätt som får
tjänsterna att bättre svara mot behovet hos de personer som hamnat utanför arbetslivet.
Inom den riksomfattande verksamheten granskas ansvaret för att ordna tjänster samt
problemen i anslutning till detta hos olika instanser som erbjuder rehabilitering ur
perspektivet för arbetslösa personer, delvis arbetsföra personer och andra personer som
har svårt att hitta sysselsättning. Rehabiliteringssystemet och de tjänster det omfattar
utvecklas så att de bättre riktar sig till de personer i arbetsför ålder som står utanför
arbetslivet. Bland annat utvecklar man verksamhetsmodeller med låg tröskel som främjar
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arbets- och funktionsförmågan hos psykiska rehabiliteringspatienter som ett samarbete
mellan kommuner och organisationer samt stödjer ordnandet av vård och funktionell
rehabilitering som stödjer denna. Man utvecklar metoder för att bedöma och främja
arbets- och funktionsförmågan och tar dem i nationellt bruk. Man stärker samarbetet
mellan olika instanser vid koordineringen av kundernas rehabiliteringsprocess.
Ett av temats tyngdpunktsområden är utvecklingen av innehållet i, kvaliteten hos och
effekten av den sociala rehabiliteringen av personer som är i svag ställning på
arbetsmarknaden som en del av den övergripande rehabiliteringen. Inom den
riksomfattande verksamheten utvecklar man gemensamma evidensbaserade
kvalitetsstandarder för tjänsterna inom social rehabilitering och mätare i enlighet med
dessa. Inom det sociala arbetet bland vuxna skapas nya verksamhetsmodeller som
bättre stödjer människors övergång från socialvårdstjänster vidare till utbildning och
arbete.
Hälsovårdstjänsterna för arbetslösa utvecklas genom att man stärker samarbetet mellan
olika sektorer för att eventuella hälsoproblem hos arbetslösa ska identifieras så tidigt som
möjligt och tillgången till vård ska effektiviseras. Inom hälsovården utvecklas en
branschöverskridande modell för bedömning av arbets- och funktionsförmågan hos
arbetslösa. Modellen inpräglas genom utbildning och kompetens. För att stödja hälsan
och arbetsförmågan hos arbetslösa skapas riksomfattande kvalitetsrekommendationer.
Man stärker hälsovårdens roll i den sektoröverskridande samservicen för arbetslösa
(servicecenter för arbetskraft). Som en del av omställningsskyddet utreds hur
uppsägningen påverkar hälsan samt arbets- och funktionsförmågan. Man utreder hur de
olika alternativen för servicesystem inom hälsovården och finansiering påverkar
arbetslösa personers hälsa samt arbets- och funktionsförmåga.
För att förhindra marginalisering, upprätthålla funktionsförmågan och främja
förutsättningarna för sysselsättning utvecklas deltagande aktiviteter som utgår från de
arbetslösas egna behov och aktivitet för de arbetslösa som har hamnat utanför tjänsterna
eller för vilka de befintliga tjänsterna inte lämpar sig. Utvecklingsarbetet är en del av
utvecklingen av det deltagande socialskydd med vilket man strävar efter att stärka
kommuners och organisationers roll i stödjandet av arbetslösa som riskerar att
marginaliseras.
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Med åtgärdshelheten stödjer man regioner och kommuner i verkställandet av reformen
av servicesystemet inom social- och hälsovården och i utvecklingen av servicesystemet
så att tjänsterna för de personer som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden
utformas så att de på bästa möjliga sätt stödjer personernas arbets- och
funktionsförmåga. Det kan bland annat vara fråga om att utveckla olika system för
information, uppföljning eller bedömning, att skapa nya gemensamma servicemodeller
och -strukturer eller att säkerställa klientdelaktigheten i det nya servicesystemet. Målet är
att samordna det nationella, regionala och lokala utvecklingsarbetet så att kvaliteten på
och tillgången till tjänster som främjar delaktigheten och funktionsförmågan är likvärdig i
hela landet.
Kontaktpersoner: Social- och hälsovårdsministeriet, Eveliina Pöyhönen, Lars Kolttola

Åtgärdshelhet: Ungdomsgaranti
Bekämpningen av marginalisering och den aktiva delaktigheten bland unga effektiviseras
genom att man förnyar och utvecklar social- och hälsovårdstjänster och stödåtgärder
med så kallad låg tröskel i tät anknytning till det branschöverskridande servicenätverket
för unga. Utgångspunkten är att garantera alla ungdomar en äkta möjlighet till aktiv
delaktighet oberoende av eventuella sociala och/eller hälsomässiga problem. I synnerhet
utvecklas tjänsterna inom social rehabilitering och socialt arbete för unga samt
mentalvårdstjänster med låg tröskel, rehabiliteringen av missbrukare, modellen med
ansvarsarbetare, närhandledningen på fältet samt funktionella metoder som används i
grupp. Målet är att stärka ungdomars arbets- och funktionsförmåga och därmed även
förmågan att gå en utbildning och komma in i arbetslivet.
Inom den riksomfattande verksamheten granskas ansvaret för att ordna tjänster hos olika
instanser som erbjuder rehabilitering och problemen med detta ut ungdomars synvinkel.
Rehabiliteringssystemet och de tjänster det omfattar utvecklas så att de bättre riktar sig
till de ungdomar som för närvarande inte får någon rehabilitering. Metoderna för
rehabilitering för arbete utvecklas, deras effekt bedöms och de metoder som konstaterats
fungera tas i bruk nationellt. Man stärker samarbetet mellan olika instanser vid
koordineringen
av
ungdomars
rehabiliteringsprocess.
Man
utvecklar
nya
rehabiliteringstjänster med låg tröskel som riktas till ungdomar. Tjänster för unga som är
delvis arbetsföra utvecklas som en del av det nationella programmet Partiellt arbetsföra
med i arbetslivet.
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Ett av temats tyngdpunktsområden är utvecklingen av innehållet i, kvaliteten hos och
effekten av den sociala rehabiliteringen av unga som är i den svagaste ställningen på
arbetsmarknaden som en del av den övergripande rehabiliteringen. Inom det sociala
arbetet bland unga skapas nya verksamhetsmodeller som bättre stödjer ungdomars
övergång från socialvårdstjänster vidare till utbildning och arbete. Tillsammans med
sektionen Ungdomsgaranti under ESF:s åtgärdsområde 3 utvecklar man en
verksamhetsmodell med låg tröskel där man förenar (uppsökande) ungdomsarbete,
socialarbete och -handledning, studerande- och hälsovård samt skräddarsydda tjänster
som förbereder för utbildning och arbete och bygger möjligheter till dessa. Delaktigheten
hos ungdomar som använder rusmedel (inklusive droger) stöds genom att man utvecklar
stödmodeller där man i vården förenar rehabilitering, åtgärder som förbättrar
möjligheterna till utbildning och arbete samt egna sociala aktiviteter. För att minska
användningen av rusmedel och stärka ungdomars arbets- och funktionsförmåga
effektiviserar man tjänsterna med låg tröskel och stödjer samarbetet mellan olika
instanser.
Kontaktpersoner: Social- och hälsovårdsministeriet, Elina Palola och Lars Kolttola

Åtgärdshelhet: Stödjande av den sociala delaktigheten hos de befolkningsgrupper
som upplever diskriminering och marginalisering
Målet för verksamheten är främst de befolkningsgrupper vars sociala delaktighet är mest
hotad och som i sitt dagliga liv upplever diskriminering och fördomar. Ifrågavarande
grupper är till exempel etniska minoritetsgrupper, handikappade personer, vissa grupper
av invandrare och med invandrarbakgrund, bostadslösa, rusmedels- och drogberoende
samt psykiska rehabiliteringspatienter. Genom verksamheten utvecklar man dessa
befolkningsgruppers delaktighet och välbefinnande och därigenom även deras
förutsättningar för social verksamhet (inklusive sysselsättningsförutsättningar).
Utöver att utveckla servicesystemet är målet även att påverka de allmänna attityderna
och öka förståelsen mellan olika befolkningsgrupper. Genom den nationella informationsoch påverkningsverksamheten stärker man interaktionsförhållandena mellan olika
befolkningsgrupper och avlägsnar fördomar mot andra befolkningsgrupper. Man
utvecklar nationella uppföljningssystem för diskriminering för att producera information
om den diskriminering som upplevs av olika befolkningsgrupper.
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Man utvecklar en nationell verksamhetsmodell på lokal nivå för det förebyggande arbetet
mot diskriminering av romer i enlighet med tyngdpunkterna i Finlands program för romsk
politik. I kärnan för programmet ligger samarbetet mellan olika förvaltningsområden för att
lösa problemspiralen. Romernas välbefinnande och arbets- och funktionsförmåga utreds
genom en nationell välfärdsundersökning. Dessutom genomför man ett nationellt projekt
vars mål är att skapa en bestående struktur och verksamhetsmodell för att stödja
romernas välbefinnande och delaktighet i Finland.
Samernas välbefinnande och delaktighet stöds genom ett nationellt projekt genom vilket
man utreder hur man genom serviceutbudet kan öka delaktigheten och förebygga
diskriminering i minoritetssamfund. Målet är att förmedla samernas synpunkter på och
erfarenheter av faktorer som bidrar till välbefinnande och delaktighet, service och
servicebehov samt att utveckla servicesystemet så att det bättre beaktar samekulturens
särdrag.
Genom åtgärdsprogrammet stödjer man verkställandet av Finlands handikappolitiska
program samt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i
Finland efter ratificeringen. Målet är att trygga jämlikhet och lika rättigheter för personer
med funktionsnedsättning överallt i samhället. Verksamheten genomförs genom
riksomfattande informering och påverkningsverksamhet, genom att man ordnar
tillställningar som samlar olika instanser samt genom att man utreder hur personer med
funktionsnedsättning anser att deras delaktighet och rättigheter förverkligas i det dagliga
livet. Man förnyar verksamhetsmodellerna för stödjande av delaktighet bland
handikappade samt tillgången till utbildning och arbete. Inom socialvården flyttas
tyngdpunkten från arbetsverksamhet för handikappade till verksamhetsmodeller där
personer med funktionsnedsättning stöds att delta i yrkesinriktad rehabilitering, tjänster
inom arbets- och näringsförvaltningen, utbildning och arbete. Genom nationell
koordinering stödjer man regioner och kommuner i reformen av servicesystemet i
enlighet med den moderna handikappolitiken.
Sysselsättningen av personer med invandrarbakgrund stöds genom att man utvecklar ett
uppföljningssystem genom vilket man strävar efter att identifiera hinder för sysselsättning
och integration, särskilt med anknytning till hälsa och välbefinnande. I samband med det
utvecklar man också i mer omfattande utsträckning metoderna för datainsamling,
modellen för myndighetssamarbete samt främjar utnyttjandet av information. Målet är att
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säkerställa att tjänsterna och de åtgärder som stödjer integration, hälsa och
välbefinnande hos invandrare utvecklas i samarbete med olika myndighets- och
organisationsaktörer på ett sådant sätt att invandrarna är delaktiga. Dessutom utvecklar
man riksomfattande verksamhetsmodeller för att främja arbets- och funktionsförmågan
hos invandrare och personer med invandrarbakgrund som ligger i riskzonen för
marginalisering.
Man undersöker och utvecklar välbefinnandet hos personer som dömts till fängelsestraff
för brott som ett samarbete mellan olika aktörer med målet att underlätta övergången till
arbetslivet och det övriga livet efter fängelsestraffet. Man stärker i synnerhet samarbetet
och informationsgången mellan fångvårdsanstalter, social- och hälsovården och
rehabiliteringstjänster och utvecklar nya verksamhetsmodeller som stödjer
rehabiliteringen av och delaktigheten hos personer som dömts till fängelsestraff.
Delaktigheten hos personer som använder rusmedel (inklusive droger) stöds genom att
man utvecklar stödmodeller där man i vården förenar rehabilitering, åtgärder som
förbättrar möjligheterna till utbildning och arbete samt egna sociala aktiviteter. För att
minska användningen av rusmedel effektiviserar man tjänsterna med låg tröskel och
stödjer samarbetet mellan olika instanser.
Man minskar fenomenet med utsatthet som hopar sig genom att utveckla
informationsgrunden kring utsatthet, det sektoröverskridande samarbetet och nya
servicemodeller för att bekämpa utsatthet. Målet är att producera servicemodeller genom
att omorganisera positiva övergångar i människors liv och minska behovet av tunga
tjänster som rättar till. Målet är också att skapa nationella kompetensstrukturer för
bekämpning av utsatthet samt att genomföra internationellt utvecklingssamarbete.
Kontaktpersoner: Social- och hälsovårdsministeriet, Eveliina Pöyhönen, Lars Kolttola

