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STATSUNDERSTÖD FÖR PROGRAMMET FÖR UTVECKLING AV BARN- OCH
FAMILJETJÄNSTER: SEKTORSÖVERGRIPANDE UTVECKLING AV BARNSKYDDET 2020–2022
Allmän beskrivning av understödet
Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd som kan sökas för projektet för sektorsövergripande
utveckling av barnskyddet 2020–2022 inom ramen för programmet för utveckling av barn- och
familjetjänsterna. Det understödsbelopp som kan sökas är högst 2 miljoner euro per år. För åren 2021 och
2022 beviljas understödet med förbehållet att riksdagen godkänner anslaget i statsbudgeten. För beviljande
av understöd tillämpas statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och
hälsovården åren 2020–2023 (13/2020). Enligt förordningen kan statsunderstöd beviljas för regionalt eller
nationellt betydande projekt som stöder ordnandet av social- och hälsovården och som genomförs av en
kommun, en samkommun eller ett allmännyttigt samfund. Sökande och administratörer av projekt som
beviljas understöd kan vara sådana kompetenscenter inom det sociala området som landskapen gemensamt
valt och som är kommuner, samkommuner eller allmännyttiga samfund på det sätt som förutsätts i
förordningen.
Programmet för utveckling av barn- och familjetjänsterna är en del av statsminister Sanna Marins
regeringsprogram. Dess mål är att stärka det tidiga stödet och välbefinnandet för barn, unga och familjer,
stoppa den ökande ojämlikheten i fråga om välfärden samt trygga multiprofessionella tjänster för barn som
behöver särskilt stöd. Eftersom klienterna inom barnskyddet löper en betydande risk för att bli utslagna och
utan utbildning, reserveras en del av finansieringen av utvecklingsprogrammet för det sektorsövergripande
utvecklingsarbetet inom barnskyddet.
Barn och unga med komplexa sociala problem och hälsoproblem behöver ofta många olika stödformer och
tjänster. Klienter inom barnskyddet är barn och unga med bland annat odiagnostiserade eller obehandlade
sjukdomar, utvecklingsfördröjningar, neuropsykologiska problem, psykisk ohälsa, drogberoende eller
våldsamt beteende. Enligt barnskyddslagen ska barn med allvarliga symtom erbjudas tillräckligt
multiprofessionellt stöd och tillräcklig vård, men i praktiken förverkligas detta inte alltid. Därför behövs ett
mer systematiskt samarbete mellan olika aktörer än i nuläget.
Understödets syfte
Utvecklandet av barnskyddet genomförs som ett separat projekt som främjar sektorsövergripande lokalt och
regionalt samarbete för att tillgodose de sociala, hälsomässiga och kulturella rättigheterna för barn och
ungdomar inom barnskyddet. Till övriga delar genomförs programmet för utveckling av barn- och
familjetjänsterna som en del av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Barnskyddsprojekten
måste ha en stark koppling även till detta utvecklingsarbete för att tjänsterna för barn och unga ska bilda
enhetliga funktionella helheter.
Syftet med det understöd som nu utlyses är alltså att satsa på att tillgodose barns och ungas individuella
behov på ett sektorsövergripande sätt och över gränserna mellan olika förvaltningsområden. En särskild
prioritering är att garantera barn och unga som är klienter inom barnskyddet rätt till högklassig utbildning
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samt individuellt stöd och individuell vård genom att säkerställa ett systematiskt samarbete mellan
barnskyddet och undervisningsväsendet samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna.

Organisering av projekten
1. Det sektorsövergripande utvecklingsarbetet inom barnskyddet organiseras som fem regionala
utvecklingsprojekt i enlighet med samarbetsområdenas geografiska områdesindelning så att det från vart
och ett av de fem områdena skickas in en ansökan om statsunderstöd. Projektadministratörer är sådana
kompetenscenter inom det sociala området som uppfyller ansökningsvillkoren, men ansökan om
statsunderstöd ska göras upp tillsammans med landskapen i området. Aktörerna i landskapen ska inrätta
ett projektkonsortium och välja ett kompetenscentrum inom det sociala området som är sökande och
administratör för det regionala projektet. Kompetenscentren inom det sociala området är lagstadgade
regionala aktörer inom det sociala området, vars uppgift är att säkerställa att den sakkunskap som behövs
inom det sociala området utvecklas och förmedlas (1230/2001).
2. Kompetenscentren inom det sociala området som ansvarar för de regionala utvecklingsprojekten inom
barnskyddet sammankallar i varje landskap alla regionala nyckelaktörer som är nödvändiga för att
målet ska nås (representanter för barnskyddet, bildningsväsendet, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna
samt de som utvecklar Framtidens social- och hälsocentral i landskapet). Dessa nyckelaktörer sammanfattar
med stöd av kompetenscentret en konkret, kunskapsbaserad lägesbild över hur det sektorsövergripande
barnskydd som svarar mot barnets, den ungas och familjens behov fungerar och dess problempunkter i
landskapet. I lägesbilden ska ingå en beskrivning av de största problempunkterna som utgör hinder för
uppnåendet av målen i denna projektutlysning. Förslag på lösningar som kunde förbättra situationen ska
också ingå.
3. När varje landskap inom samarbetsområdet har utarbetat sin egen lägesbeskrivning och sitt preliminära
förslag till avgörande, gör kompetenscentret en sammanfattning om dem. Utifrån den utarbetar
kompetenscentret tillsammans med landskapen i regionen en gemensam ansökan om statsunderstöd.
Innan understödsbesluten fattas för social- och hälsovårdsministeriet ännu preciserande förhandlingar med
varje projektkonsortium.
Utvecklingsverksamheten stöds och samordnas av personer som arbetar med att utveckla barnskyddet vid
kompetenscentren och som bildar ett riksomfattande nätverk. Kompetenscentren ansvarar för de praktiska
arrangemangen för och rapporteringen om den verksamhet som finansieras med statsunderstöd samt för
produktionen av uppföljnings- och utvärderingsinformation.
Understöd som kan sökas och självfinansieringsandel
Det understöd som kan sökas uppgår i sin helhet till högst 2 miljoner euro per år. Understöd beviljas högst
fem kompetenscentrum inom det sociala området för projekthelheter som är förenliga med
utvecklingsprogrammet. Understöd som söks för 2021 och 2022 kan användas endast om riksdagen
fastställer det anslag som ligger till grund för understödet i statsbudgetarna för 2021 och 2022. Understödet
finansieras under moment 33.03.31 (reservationsanslag 3 år).
Understödet kan täcka högst åttio procent (80 %) av de kostnader för projektet som berättigar till
statsunderstöd. Understöden och fördelningen av beloppet mellan sökandena är beroende av prövning och
baserar sig på en bedömning av de projektplaner som sökandena lämnat in. Sökandena förutsätts uppge
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självfinansieringsandelen av sin budget. Självfinansieringsandelen kan också innehålla en arbetsinsats eller
någon annan kostnad som uppkommit i den sökandes organisation och som överförts till projektet.

Ansökan om understöd
Ansökningstiden börjar den 25 mars 2020 och löper ut den 1 juni 2020 kl. 16.15. Ansökningar som lämnas in
efter utsatt tid beaktas inte. Ansökan ska lämnas in till social- och hälsovårdsministeriets registratorskontor
på adressen kirjaamo@stm.fi. Statsunderstöd för sektorsövergripande utveckling av barnskyddet ska
nämnas som referens till ansökan.
Avsikten är att fatta besluten under sommaren 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.
Statsunderstödet beviljas genom ett statsunderstödsbeslut genom vilket villkoren och begränsningarna för
användningen av statsunderstödet fastställs närmare.
Understödet söks skriftligen med en ansökningsblankett (bilaga 1). Dessutom ska den sökande lämna in
1) en projektplan (högst 10 sidor), och
2) en budgetberäkning (bilaga 2, en färdig excel-blankett; ungefärlig specificering av finansieringen för olika
mål och åtgärder i projektplanen).
Av projektplanen ska följande uppgifter framgå:
1) den aktör som ansvarar för förvaltningen av projektet och de aktörer/projektkonsortium som deltar i
genomförandet av projektet;
2) konkreta mål för projektet, de åtgärder som planerats för uppnåendet av målen samt de resultat som
eftersträvas;
3) tidsplan för genomförandet av projektet;
4) en plan för utvärdering av projektet;
5) en plan för klienternas deltagande i projektet.
De godtagbara kostnaderna för genomförandet av projekten bestäms enligt 6 § i statsrådets förordning om
statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården åren 2020–2023 (13/2020).
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland betalar understödet på ansökan av mottagaren utifrån de
faktiska kostnaderna.
Bedömning av ansökningarna
Vid bedömningen av innehållet i ansökningarna beaktas:
- omfattningen: hur stor andel av landskapen och kommunerna i samarbetsområdet som deltar och det
totala antalet barn i området (0–2 poäng)
- sektorsövergripande verksamhet och involvering av många aktörer: deltar de verksamhetsområden och
aktörer som är relevanta för att uppnå målet (0–2 poäng)
- konkreta och långsiktiga effekter: främjar modellen uppnåendet av de mål som har ställts upp på ett
konkret och långsiktigt sätt (0–2 poäng)
Understödsmottagaren ska ha ett nära samarbete med projektet Framtidens social- och hälsocentral och
den utveckling av barn- och familjetjänsterna som ingår i projektet samt med samarbetsområdenas VIPnätverk och det eventuella utvecklandet av kompetens- och stödcenter.
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Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen
Social- och hälsovårdsministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för
beviljande av understöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen) uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna
förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Ytterligare information
Mer information om innehållsfrågor ges av konsultative tjänstemannen Susanna Hoikkala
susanna.hoikkala@stm.fi 0295 163 482 och av direktör Elina Palola elina.palola@stm.fi 0295 163 595 samt i
frågor som gäller ansökan om statsunderstöd av specialsakkunnig Kati Hokkanen kati.hokkanen@stm.fi
0295 163 727.

