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Sid.1.
Ola Andersson, Pernilla Lundgren, Mattias
Lundqvist, Annika Ruys-Hagberg, Magnus
Simonsson, Per Liljebäck och Evy
Almstrand besökte Helsingfors under två
dagar i syfte att få kunskap om Finlands
socialförsäkringssystem, samt kunskap om
ett stort ESF-finansierat projekt som
testar olika rehabiliteringsmetoder inom
den nya lagstiftning som trädde i kraft
2015.
Vi besökte Institutet för Hälsa och välfärd
(THL) under en dag. THL är en självständig
sakkunniginrättning inom social- och
hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. THL undersöker och följer upp
befolkningens välfärd och hälsa samt
utvecklar åtgärder för att främja dem. THL
samlar in och producerar forsknings- och
statistikbaserad information och finns till
för olika aktörer såsom beslutsfattare
inom stat och kommun, forskare,
medborgare med flera.

THL driver ett ESF-finansierat
projekt vid namn Structure of
the National Social Rehabilitation
Development Project (SOSKU).
I Finland skiljer man på social
rehabilitering och arbetsinriktad
rehabilitering. Gränserna är inte alltid
tydliga däremellan och insatserna det
varierar från kommun till kommun.

Projekt SOSKU som består av 12
delprojekt runt om i Finland syftar till att
förbättra arbetet med att stödja individer
i en utsatt livssituation och arbeta för att
de ska inkluderas i samhället. Metoder ska
utvecklas med brukarinflytande i centrum.
Resultaten från projektet ska spridas och
användas på nationell nivå.
Matti Tuusa berättar om Rehabiliteringsfonden som ger stöd till kommuner,
bidrar med forskning och utveckling med
mera. Matti berättar att det i Finland
planeras för en stor reform inom den
sociala välfärden, sjukvården och
arbetsmarknadsfrågor. Idag ansvarar
kommunerna för dessa områden. År 2019
kommer ansvaret att förflyttas i
nyinrättade landskap (motsvarande
landsting). Tanken är att alla medborgare
ska få möjlighet till lika vård, rehabilitering
och sysselsättningsfrämjande insatser.
Samtidigt kommer en ökad privatisering
att genomföras.

Vi får fortsatt information om olika
delprojekt; Ville Grönberg informerar
om ett av delprojekten som handlar
som sociala hänsyn vid upphandling,
Jaana Eubanks informerar om
delprojekt ”Vantaa” och Outi Hietala
berättar om projektet med
”erfarenhetsexperter”.

Samordningsförbunden Göteborg, Mölndal,
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Ola Andersson informerar om lagen om
finansiell samordning, samordningsförbundens roll och organisation. Evy
Almstrand informerar om projekt
inkluderande rehabilitering och Magnus
Simonsson informerar om delprojektet En
väg in….. (Samordningsförbundet
Göteborg Centrum).
Det blir en dag fylld med mycket
information blandat på svenska, finska
och engelska. Vi ser att vi har liknande
arbetsätt och metoder för att arbeta
målgruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden. Vi ser även att våra
länder valt att organisera arbetet på olika
vis. Projekt SOSKU är nära knutet till
forskning, något som blir spännande att
följa!
Projektledaren Jarno Karjalainen ser
liksom vi gärna ett fortsatt utbyte mellan
oss. Planen är att vi kommer att ta emot
en delegation från Finland efter
sommaren 2017, samt att vi från projekt
Inkluderande rehabilitering gör ytterligare
en resa till Finland längre fram.

Nästa dag besöker vi Kela (Finlands
motsvarighet till Försäkringskassan).

Mikael Forss berättar om den stora
förändring som planeras för Finlands
välfärdssektor, den största reformen i
Finland på mycket lång tid. 200 000
medarbetare kommer att få byta
arbetsgivare. Detta kommer att påverka
de invånare som är i behov av
rehabilitering i någon form.
Förhoppningen är att välfärden ska bli
mer jämlik oavsett var man bor i landet.
Kela arbetar med både de som har arbete
och de som står utanför
arbetsmarknaden. Man ser till exempel
att unga kvinnors psykiska ohälsa ökar,
samt att unga män faller utanför redan
under gymnasietiden.

Besöken hos THL och Kela
var mycket givande och
intressanta och vi blev
mycket väl mottagna!
Nuvarande
arbetsmarknadssituat
ion i Finland med 5 ½
miljon invånare:
•

Arbetslösa
12,6% (332 200),
2/2017 varav
På hemsidan www.samordningsdelta.se kommer
långtidsarbetsl
mer information att visas.
ösa 117 300
• Unga
under 25
Samordningsförbunden Göteborg,
Mölndal,
år
40
800
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• Arbetslösa over
50 år 126 200
Vi får träffa direktör Mikael Forss, samt
två kommunikatörer.
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