Finlands regering har 26 spetsprojekt. Under social- och hälsovårdsministeriets ledning bereds de fem spetsprojekt
som gäller hälsa och välfärd. Tyngdpunkten ligger på förebyggande arbete, att vårdkedjorna är smidiga, att personalen
mår bra och att informationssystemen fungerar. Hälsofrämjande och stöd i ett tidigt skede gör att hälso- och
välfärdsskillnaderna jämnas ut. Finländarna mår bättre och upplever att de klarar sig i olika livssituationer. Var och
en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar.

Spetsprojekt 3

Programmet för utveckling av barn- och
familjetjänsterna
För att stärka alla barns och alla slags familjers välbefinnande och egna resurser genomför vi en
reform som ska leda till barn- och familjeorienterade tjänster och en verksamhetskultur som stärker
barnets rättigheter.
Eftersträvade förändringar i beslutsfattandet och servicesystemet till 2019
Inom den offentliga sektorn har man inom beslutsfattandet och tjänsterna förbundit sig till en verksamhetskultur som
främjar barnens rättigheter. Alla tjänster för barn, ungdomar och familjer har samordnats till en barn- och
familjeorienterad helhet av tjänster. Tillgången till tjänster i rätt tid har förbättrats, stödets tyngdpunkt har förskjutits till
förebyggande tjänster och stöd och vård som ges i ett tidigt skede. Genom ändringen eftersträvas även att
kostnadsökningen för de kurativa tjänsterna ska bromsas upp och på lång sikt att kostnaderna ska gå ner.
Väntade förändringar i barnens, ungdomarnas och familjernas välfärd till 2025
Jämlikheten mellan alla barn och ungdomar och mellan olika slags familjeformer har ökat och ojämlikheten minskat.
Barnens, ungdomarnas och familjernas egna resurser, livskompetens samt känsla av delaktighet och av att bli sedda har
också stärkts.
Hur genomför vi reformen?
1. Vi stärker barnens rättigheter och en kunskapsbaserad verksamhetskultur där barn- och familjepolitiken och tjänsterna
leds över förvaltningsgränserna.
– Vi skapar verktyg för uppföljning av barnens välbefinnande, bedömning av vilka konsekvenser besluten har
för barnen samt barnorienterad budgetering. Utbildningen för dem som arbetar inom området reformeras.
2. Vi tillhandahåller barnen, ungdomarna och familjerna smidigt samordnade tjänster där tyngdpunkten ligger på
lågtröskelstöd.
– Vi skapar barn- och familjeorienterade tjänster i den verksamhetsmiljö som utgörs av framtidens kommuner
och självstyrande områden i kombination med valfrihet. Vi beaktar digitalisering samt involvering av många
aktörer och samarbete med organisationer och församlingar. Vi stärker stödet för föräldraskap, tjänster i
samband med skilsmässosituationer samt skolans och småbarnspedagogikens roll som stöd för barnets
välbefinnande.
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