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1 Inledning 
Borgå stads välfärdsplan för barn och unga styr, leder och utvecklar arbetet för främjande av välfär-
den bland barn, unga och familjer. Med planen försöker man säkerställa att verksamheten med an-
knytning till välfärden hos barn och unga är systematisk, målinriktad och långsiktig och att den för-
verkligas i samarbete mellan olika aktörer. Planen är både en strategisk och en konkret handlings-
plan, som innehåller värdegrunden och ambitionerna för arbetet med barn och unga, samt konkreta 
mål, tyngdpunkter och utvecklingsförslag för olika år. 

Sammanställandet av planen 

Välfärdsplanen sammanställdes i samarbete mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsvä-
sendet. Under sammanställningen hördes både unga och professionella som arbetar med barn och 
unga. Stadsdirektören tillsatte en arbetsgrupp för uppgiften bestående av följande personer: 

• utvecklingschef, bildningsväsendet (Tuija Oberg), ordförande  
• direktör för småbarnspedagogiken (Leila Nyberg) 
• kultur- och fritidsdirektör (Merja Kukkonen), chefen för ungdomstjänsterna (Nina Jorkama) 

som suppleant 
• biträdande rektor, samskolan Pääskytien koulu (Susanna Kareinen)  
• rektor, Kvarnbackens skola (Anne Smolander)  
• huvudansvarig psykolog, finskspråkiga utbildningstjänsterna (Anna Honkinen) 
• chef för social- och familjeservicen (Maria Andersson), vice ordförande  
• avdelningsskötare (Eliisa Roine) 
• chef för barnfamiljearbetet (Annika lmmonen) 
• planerare, hälsotjänsterna (Meiju Mäkinen), sekreterare. 

Ansvaret för koordinering av arbetet och uppföljning av dess framskridande har legat hos arbetsgrup-
pen för barnens och ungas vämående (Hyvis). Välfärdsplanen har utarbetats för åren 2017–2020.  

Planens innehåll 

Genom granskning av nuläget försöker man skapa en bild av välfärdspolitiken för barn, unga och fa-
miljer som bedrivs i Borgå stad, om innehållet i och tyngdpunkterna för de tjänster som erbjuds till 
barn, unga och familjer, om tjänsternas funktionsduglighet, ändamålsenlighet samt tillräcklighet och 
om resurserna i förhållande till servicebehovet. Det främsta målet med granskningen av tjänsternas 
nuläge är att identifiera både sådana förfaringssätt och praxis som fungerar bra och sådana omstän-
digheter som måste utvecklas. I de sista avsnitten presenteras målsättningarna och åtgärderna för 
åren 2017–2019 och beskrivs hur dessa ska följas upp och bedömas.  

Enligt 12 § i lagen om elev- och studerandevård (30.12.2013/1287) ska följande uppgifter om elevhäl-
san tas med i välfärdsplanen för barn och unga: 

1. elevhälsans målsättning och de centrala principerna för det lokala arbetssättet, 
2. en uppskattning av det totala behovet av elevhälsa och av de elevhälsotjänster, de assi-

stenttjänster och den stöd- och specialundervisning som är tillgängliga, 
3. åtgärderna för en förstärkt generellt inriktad elevhälsa och för ett förstärkt tidigt stöd till de 

studerande, 
4. uppgifter om genomförandet och uppföljningen av planen och om utvärderingen av elevhäl-

sans kvalitet. 

Välfärdsplanen är samtidigt en välfärdsplan för barn och unga enligt barnskyddslagen 
(30.12.2013/1292) för att främja barns och unga personers välfärd samt ordna och utveckla barnskyd-
det i kommunen. Enligt lagen ska planen godkännas i kommunfullmäktige, som ska följa upp och be-
döma dess verkställande minst en gång under mandatet. Fullmäktige ska beakta planen i den årliga 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#a30.12.2013-1292
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budgeten och ekonomiplanen. Planen styr kommunens välfärds- och barnskyddspolitik på ett konkret 
sätt. Med hjälp av dessa planer följer även staten kommunernas arbete för barns och ungas välfärd 
och genomförandet av barnskyddet. Planen är omfattande och behandlar barns och ungas uppväxt-
förhållanden, främjande av deras välfärd och förebyggande av problem, stöd för föräldraskapet samt 
olika tjänster för barn och unga, inklusive servicen inom barnskyddet.  

Enligt 12 § i barnskyddslagen ska välfärdsplanen innehålla uppgifter om:  
1. barns och unga personers uppväxtförhållanden och välfärdssituation,  
2. åtgärder och tjänster som främjar barns och unga personers välfärd och förebygger pro-

blem,  
3. behovet av barnskydd i kommunen,  
4. resurser som skall reserveras för barnskyddet,  
5. tillgängligt servicesystem inom barnskyddet för skötseln av uppgifter enligt barnskyddsla-

gen,  
6. ordnande av samarbete mellan olika myndigheter samt sammanslutningar och anstalter 

som producerar tjänster för barn och unga, samt om  
7. genomförandet och uppföljningen av planen.  

 

Målgrupp  

Begreppen barndom och ungdom är flytande. I vardagligt språk avses med ungdom ett åldersskede 
mellan barndom och vuxen ålder. I allmänspråket är åldersgränserna för barn, unga och ung vuxen 
delvis överlappande. Ungdom är även individuellt. I lagstiftningen och olika slags undersökningar och 
statistik är definitionen av ungdomsåldern på olika sätt. Enligt ungdomslagens definition avses med 
begreppet unga de personer som inte har fyllt 29 år. I arbetslöshetsstatistik räknas personer under 25 
år som unga, medan den till ungdomsgarantin hörande utbildningsgarantin gäller personer under 30 
år. Åtgärderna enligt barnskyddslagen gäller personer under 18 år, medan barnskyddets eftervård 
upphör först vid 20 års ålder.  
 

Experters och invånarnas delaktighet i planarbetet  

Under upprättandet av planen ordnades informationsmöten samt en öppen Webropolenkät för yrkes-
utbildade personer som arbetar med barn, unga och barnfamiljer, för representanter för den tredje 
sektorn och för kommuninvånarna. Nätverksarbetsgrupperna som arbetar med barn och unga och 
ungdomsfullmäktige har behandlat planen vid sina möten. Aktörerna har även uppdaterat sina 
SWOT-analyser, som gjordes 2013 i samband med utarbetandet av barnskyddsplanen. Följande mö-
ten har genomförts: 

• hörande av ungdomsarbetarna den 22 mars 
• sektorsövergripande learning cafe-expertverkstad den 5 april 
• Innostamoverkstad för samarbetspartner och aktörer från den tredje sektorn den 15 april 
• verkstad för ungdomsfullmäktige och ungdomar den 16 maj 
• Webropolenkät till invånarna i april. 

Planen som höll på att bli färdig har hösten 2016 granskats och kommenterats av ungdomsfullmäktige 
och sektorsövergripande samarbetsgrupper samt hos de professionella som 5.4 kallades till en sak-
kunnigworkshop. 

2 Nuläget för välfärden hos barn och unga 
Enligt Borgå stads Välfärdsberättelse är välfärd ett omfattande och mångfasetterat begrepp. Därför är 
det svårt att definiera välfärd entydigt och att mäta den är i många hänseenden utmanande. Välfärden 
skapas gemensamt av människorna själva, den närmaste omgivningen, servicesystemet och sam-
hällspolitiken. Välfärd är människors självständiga, trygga, hälsosamma och sociala förmåga att klara 
sig samt trivsel i deras egen boende- och verksamhetsmiljö. 
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Barnens välfärd kännetecknas av en god fysisk och psykisk hälsa, sunda levnadsvanor och ett till-
räckligt stöd från familjen och vardagsgemenskaper. Största delen av barnen och ungdomarna i 
Borgå mår bra. Hos en liten del kan en anhopning av faktorer som äventyrar välfärden noteras.  

I Välfärdsberättelsen följs välfärden hos barn, unga och barnfamiljer med mätare som mäter den eko-
nomiska situationen och utbildningen samt levnadsvanor. Välfärdsberättelsen och dess statistik upp-
dateras årligen. Öppna Välfärdsberättelsen och den senaste rapporten här (se statistik på s. 28).   

2.1 Antalet barn, unga och barnfamiljer 

Av alla familjerna i Borgå utgör barnfamiljerna 41,0 procent, vilket är mycket jämfört med både hela 
landet och andra städer i samma storleksklass (tabell 1). Antalet minderåriga barn (0–17-åringar) är 
10 510 och antalet unga (0–24-åringar) är 14 598.  

Antalet unga visar tecken på en långsam nedgång då man granskar 2000-talet (tabell 2). Också be-
folkningsprognosen visar att antalet unga är sjunkande. Antalet unga (0–24-åringar) minskar medan 
den totala befolkningen ökar (tabell 3). Procentuellt sett kommer de ungas andel av befolkningen i 
Borgå att sjunka från 28,9 procent till 25,4 procent före 2040. 

Också nativiteten har visat en svagt nedåtgående trend under de senaste åren (figur 1). I Borgå föds 
cirka 500 barn per år. Födseln nådde sin topp i början av 1990-talet då det föddes över 630 babyer. 

 Alla familjer Barnfamiljer Barnfamiljer i procent 
av alla familjer 

Borgå 13 952 5 723 41,0 
Karleby 13 177 5 308 40,3 
Lojo 13 191 5 259 39,9 
Hyvinge 12 716 5 036 39,6 
Salo 14 813 5 631 38,0 
Kotka 14 348 5 282 36,8 
S:t Michel 14 715 5 222 35,5 
Hela landet 1 475 335 571 470 38,7 

Tabell 1. Antalet barnfamiljer i städer i samma storleksklass 31.12.2015 

  1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
0–6-åringar 3 900 3 931 4 021 3 963 3 924 3 957 3 941 3 953 

7–15-åringar 4 886 5 494 5 463 5 381 5 389 5 429 5 484 5 483 
16–24-åringar 5 084 4 677 5 296 5 370 5 313 5 256 5 250 5 162 

Totalt 13 870 14 102 14 780 14 714 14 626 14 642 14 675 14 598 

Tabell 2. Utvecklingen av den unga befolkningen i Borgå enligt åldersgrupp 31.12.2015 

År 0–6-åringar 7–15-åringar 16–24-åringar 0–24-åringar 
Befolkningen 

totalt 
2016 3 848 5 544 5 083 14 475 50 095 
2017 3 783 5 583 5 032 14 398 50 305 
2018 3 748 5 604 4 974 14 326 50 523 
2019 3 719 5 592 4 950 14 261 50 741 
2020 3 698 5 583 4 933 14 214 50 956 
2030 3 671 5 267 5 085 14 023 52 835 
2040 3 625 5 207 4 890 13 722 54 029 

Tabell 3. Befolkningsprognos enligt åldersgrupp 2016–2040 

http://www.borga.fi/framjande-av-valfard-och-halsa
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Figur 1. Födda Borgåbor per år 

 

2.2 Låga inkomster och fattigdom 

Med barnfattigdom avses antalet barn under 18 år i hushåll som lever under fattigdomsgränsen. Fat-
tigdomen hos barnfamiljerna har flerdubblats i Finland under de två senaste årtiondena. 1995 bodde 
52 000 barn i hushåll som levde under fattigdomsgränsen, medan antalet i början av 2000-talet var 
129 000 och 2007 redan 151 000.  

• 27 procent av ungdomarna har en eller två föräldrar som har varit arbetslös/-a under det sen-
aste året. (Skolhälsoenkäten 2013.) I Borgå har arbetslösheten och speciellt långtidsarbetslös-
heten ökat mellan 2015 och 2016. (Statistikcentralen, THL, egen statistik.)  

• En tredjedel av invånarna i arbetsför ålder upplever det som en utmaning att klara av utgif-
terna med inkomsterna, och cirka en tiondel har även oroat sig för att maten kommer att ta slut 
innan det kommer nya pengar. (Vi använder den regionala hälso- och välfärdsundersökningen 
ATH från 2012 , eftersom det inte finns någon nyare.)  

• Antalet barnfamiljer som får utkomststöd och som är klienter inom barnskyddet är i Borgå fort-
farande något lägre än genomsnittet. (THL 2014, Sotkanet 2016).  

• Andelen ensamförsörjarfamiljer som fått utkomststöd under en lång period har ökat från 2012 
(THL 2014, Sotkanet 2016.)  

 

Låginkomstgraden hos barn är lägre i Borgå (8,2) än i resten av landet (12,1) (2014). Ungefär var 
femte barnfamilj i Borgå är ensamförsörjande, vilket är nära riksgenomsnittet. 

Antalet unga som får utkomststöd har ökat med en tredjedel från 2012 till 2015. Av alla utkomststöds-
tagare är fler än var tredje under 30 år (figur 2). 

I Borgå fanns det 31.7.2016 sammanlagt 452 arbetslösa arbetssökande under 25 år. Antalet arbets-
lösa ungdomar har under 2016 i genomsnitt hållit sig på samma nivå som 2015. (NTM-centralens ar-
betsförmedlingsstatistik) 
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Figur 2. Unga som fått utkomststöd och arbetslösa unga 

2.3 Levnads- och hälsovanor samt studerandevård 

I Välfärdsberättelsen följs levnads- och hälsovanorna hos barn och unga i huvudsak baserat på skol-
hälsoenkätens resultat. De senaste resultaten från skolhälsoenkäten, som gäller hela kommunen, är 
från 2013 och därför har man i den här utredningen även använt resultaten för yrkesläroanstalter från 
skolhälsoenkäten 2015 och resultaten från enkäten Välfärdsprofil, som gjordes i mars 2015. Enkäten 
Välfärdsprofil besvarades av eleverna i årskurserna 5 och 8 i Borgå.  

• Av femte- och åttondeklassarna upplever 54 respektive 62 procent sig ha en god hälsa; inga 
besvär eller besvär bara sällan. Resultatet ligger en aning under riksgenomsnittet (58 % re-
spektive 64 %).  Av femteklassarna anser 77 procent att skolarbetet är viktigt. Samma fråga 
ställdes till åttondeklassarna i en något annorlunda form och av dem angav 73 procent att de 
själv värdesätter sitt skolarbete (riksgenomsnittet låg på samma 73 %). (Välfärdsprofilen 2015) 

• Högstadieungdomarnas hälsovanor hade förbättrats jämfört med 2010, men 52 procent av 
dem angav att familjen inte äter någon gemensam måltid på kvällarna. Av informanterna hop-
pade 36 över skollunchen och 42 procent över frukosten ibland eller oftare och 37 procent av 
dem sover mindre än åtta timmar per vardagsdygn. Av studerandena vid yrkesläroanstalter 
och av gymnasieeleverna hoppade 62 procent respektive 33 procent ibland över frukosten, 
och över skollunchen hoppade 30 procent av studerandena vid yrkesläroanstalter och 36 pro-
cent av gymnasieeleverna. (Skolhälsoenkäten 2013) Att äta skollunchen hade blivit något van-
ligare i de skolor och läroanstalter som besvarade enkäten 2015. 

• Mer än en femtedel av högstadieeleverna angav att de tillbringande fyra timmar eller mer 
framför skärmen per dag. I detta ingår skärmtiden i skolan. (Skolhälsoenkäten 2013.) Denna 
fråga ändrades 2015 och formulerades enligt följande: Orsakar den tid du surfar på nätet pro-
blem med dygnsrytmen för dig? Kring 20 procent av de studerande på andra stadiet angav att 
tiden som de tillbringar på internet medför problem med dygnsrytmen (Skolhälsoenkäten 
2015). 

• Enligt åttondeklassarna borde åtkomsten till stödundervisning och specialundervisning under-
lättas. I tillgången till dessa tjänster är vi klart sämre än landet i övrigt. (Välfärdsprofilen 2015) 
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• Ungdomarna upplevde att skolhälsovården och skolläkarna hade försämrats sedan 2010, och 
22 respektive 45 procent upplevde att det var svårt att få tid på skolhälsovårdarens eller skoll-
läkarens mottagning. Anmärkningsvärt är att eleverna upplevde det lättare att få en tid hos ku-
ratorn (17 %) och psykologen (36 %), även om de hade mer fysiska än psykiska och mentala 
besvär. I gymnasieskolorna och yrkesläroanstalterna har tillgången till elevvårdstjänsterna 
klart förbättrats sedan 2010. (Skolhälsoenkäten 2013.)  

• Av grundskole- och gymnasieeleverna har 15 procent upplevt fysiskt hot och för de stu-
derande vid yrkesläroanstalter är motsvarande siffra 22 procent (Skolhälsoenkäten 2013). Att 
uppleva fysiskt hot hade blivit ännu vanligare hos studerande vid yrkesläroanstalter, 25 pro-
cent. (Skolhälsoenkäten 2015.) 

Att känna sig ensam 

Studien Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service (ATH) som Institutet för hälsa och välfärd har 
gjort visar att antalet människor som känner sig ensamma har t.o.m. halverats på en kort tid (figur 3). 
År 2015 var det bara 5 % av dem som svarade (alla åldersklasser) som kände sig ensamma medan 
andelen var 10,5 % ett år tidigare.  

Enligt skolhälsoenkäten fanns det ensamhet hos unga t.o.m. mer än genomsnittet i landet år 2013. Av 
1:a och 2:a årets yrkesstuderande saknade 9,6 % nära vänner och av 1:a och 2:a årets gymnasiestu-
derande saknade 6,9 % nära vänner. I grundskolan kände eleverna i genomsnitt mindre ensamhet 
jämfört med det övriga landet (6,6 %). 

I Välfärdsprofilen 2015 angav 95 procent av åttondeklassarna och 92 procent av femteklassarna i 
Borgå att de har vänner i sin egen skola. 

De unga har fått en mer förtrolig relation till sina föräldrar, men 10 procent har svårt att prata med sina 
föräldrar och hos 34 procent känner föräldrarna inte till var deras barn vistas på veckoslutskvällar. 
(Skolhälsoenkäten 2013.)  
 

 

Figur 1. Andelen människor som känner sig ensamma (ATH) 
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Figur 4. Har inga nära vänner, Enkäten Hälsa i skolan 2013 

 

2.4 Boende 

En central faktor som påverkar kommuninvånarnas välfärd är boendet. En av kommunernas viktig-
aste basuppgifter är att ordna invånarnas boendeförhållanden så att invånarna har tillgång till en med 
tanke på deras livssituation och boendebehov bra och ändamålsenlig bostad. Ungefär en fjärdedel av 
Borgåborna är trångbodda. Se Välfärdsberättelsen. 

Att flytta hemifrån till ett eget boende är en stor förändring för en ung och många unga behöver stöd 
och råd för att klara sig i den nya situationen. För närvarande utvecklas i Borgå, med stöd av flera 
ärvda tillgångar, verksamhetsformer med anknytning till boende som har som mål att säkerställa att 
unga får det stöd i boendefrågor som de behöver. Antalet bostadslösa unga i Borgå är svårt att upp-
skatta, men det är flera tiotals. Bostadslöshet kopplas ofta till andra svårigheter, vilket utan undantag 
följs åt av andra problem (studieavhopp, arbetslöshet, sociala och ekonomiska problem). 

Bristen på hyresbostäder med rimlig hyra berör framför allt unga; av alla finländare bor ungefär en 
tredjedel på hyra, medan tre av fyra ensamboende personer under 25 år hyr sin bostad. (Nu-
orisoasuntoliittos webbplats). Social- och familjearbetet i Borgå betalar årligen kring 100 000 euro i 
garantihyror och obetalda hyror för unga. En del av garantihyrorna skulle kunna fås tillbaka om man 
hade bättre möjligheter att stötta de ungas boende. Med ökad livskompetens blir också arbetslivet lät-
tare, varvid behovet av utkomststöd och mängden obetalda hyror minskar för de unga som fått stöd. 

År Antal % av bostadssö-
kande 

2013 242 24 % 
2014 410 36 % 
2015 196 30 % 

 
Tabell 4. Antalet bostadssökande under 25 år i Borgå 31.12.2015 
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2.5 Serviceupplevelse och servicebehov 

I Borgå används flera fungerande arbetssätt för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna och att service-
behoven och tjänsteutbudet möter varandra. Via dem har vi fått värdefullt material till utarbetandet av 
Välfärdsplanen för barn och unga.  

Enkäter till olika invånargrupper 

I samband med en utredning om familjearbetet gjordes en enkät bland familjearbetsklienterna. Infor-
manterna var mycket nöjda med servicen inom familjearbetet och deras medelbetyg på skalan 1–4 
var 3,72. Familjearbetet motsvarade familjernas förväntningar, upplevdes som en hjälp i familjernas 
situation och familjernas önskemål beaktades på ett bra sätt i ordnandet av tjänsten. Tillgången till 
information om olika stödformer som finns för barnfamiljer samt tillgången till hjälp fick medelbetyget 
2,19 på skalan 1–4. Enligt informanterna var informationen om tjänsterna och stödet till barnfamiljer 
inte särskilt vältillgänglig. 

Projektet Glädje i föräldraskapet gjorde i slutet av 2015 en enkät om servicebehoven hos föräldrar 
med barn under skolåldern och om deras syn på tillgången till tjänster i Borgå. Antalet informanter var 
95. Av informanterna ansåg 25 stycken att tjänsterna avsedda för barnfamiljer var tillräckliga, medan 
30 stycken ansåg att de var tillräckliga till vissa delar. Enligt 28 föräldrar var tjänsterna delvis otillräck-
liga och 12 föräldrar ansåg att tjänsterna var otillräckliga.  

Enkät till föräldrar på alla skolor 

Elevernas vårdnadshavare ombads i februari 2015 att ge feedback på skolornas verksamhet. Enligt 
enkäten var vårdnadshavarna i huvudsak mycket nöjda med verksamheten vid skolorna i Borgå. 
Vårdnadshavarna gav Borgåskolorna ett gott allmänbetyg uttryckt med traditionella skolvitsord.  De 
svenskspråkiga skolorna fick vitsordet 8 och de finskspråkiga vitsordet 8 ½.  Vårdnadshavarna var 
mest belåtna med skoltrivseln, skoltryggheten och skolhälsovårdens tjänster. Vårdnadshavarna var 
mest missnöjda med skolvägens trygghet samt ingripandet i mobbning. Vårdnadshavarna gav också 
en hel del öppen respons i enkäten; främst gällande undervisningen och undervisningsarrange-
mangen, användningen av Wilma, samarbetet mellan hem och skola, problem med arbetsron, an-
vändningen av data- och kommunikationsteknik, skolmaten och problem med inomhusluften.  

Barnfamiljerna som klientgrupp inom rådgivningen 

Rådgivningens Barnfamiljsrådet grundades 2013. Syftet med samarbetsgruppen för föräldrarna och 
rådgivningen är att klienterna ska få sin röst hörd och sina åsikter beaktade i planeringen av verksam-
heten. Vi har fått klienternas respons på rådgivningens verksamhet, tillsammans utvecklat nya verk-
samhetsformer och frågat om klienternas åsikter beträffande implementeringen av nya idéer. 

Målet är att utveckla rådgivningens verksamhet så att den i ännu högre grad utgår från klienterna och 
bättre tillgodoser familjernas behov. Gruppen består av fyra föräldrar och två medarbetare vid rådgiv-
ningen. Föräldrarnas medverkan i utvecklingen av rådgivningens verksamhet har upplevts som viktig 
och betydelsefull. Gruppen har haft sammanträden fyra gånger per år. 
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2.6 Personalresurserna för barns och ungas välfärd 

 

RESURSER Borgå 31.12.2015 och jämförelse med nationella rekommendationer 
31.12.2015/0–6-åringar 3 929, 7–16-åringar 6 018, under 18-
åringar tot. 10 510, under 29-åringar tot. 16 439 

Personal, 
finskspråkiga 
tjänster 

Personal, 
svensksprå-
kiga tjänster 

Personal 
tot. (årsv.) 
2015 i 
Borgå 

Barn eller unga (dimensionering)/årsver-
ken i Borgå 2015 

Nationell rekommendation om dimensionering/vems re-
kommendation 
(barn eller unga (dimensionering)/person) 

Hälsovårdare på rådgivningen (mödra- och barnrådgiv-
ningen) 

    17,4 498 föderskor och 4 093 barn, rekommen-
dation 18,5 hälsov. 

76 föderskor/hälsov. eller 340 barn/hälsov., rekommendation 
för mödra- och barnrådgivningen  

Läkare på barnrådgivningen     1,1 Målgruppen har slgt 4093 barn, rekommen-
dation 1,4 

2 400, om det inte finns någon semestervikarie 2 800, om det 
finns en semestervikarie  

Läkare på mödrarådgivningen     0,7 498 gravida, rekommendation 0,8 max. 600 gravida per läkare, om ingen vikarie finns 

Småbarnspedagogik: 2 964 barn                                                  
Personal: inklusive specialsmåbarnspedagogikens speci-
albarnträdgårdslärare och närvårdare 

416 148 564 75 procent av 0–6-åringarna (2 946 barn) 
deltar i småbarnspedagogiken (kommunal 
och privat) 

Förordning om barndagvård: barn under 3 år 1:4; över 3 år 
1:7; deltid 1:13 (vuxna:barn), från och med 1.8.2016 över 3 år 
1:8 (införs inte i Borgå 2016) 

Specialsmåbarnspedagogik, specialbarnträdgårdslärare: 
de i grupperna och konsulterande samt barnträdgårdslä-
rare med finska som andra språk 

7,5 3,5 11   Lagen om småbarnspedagogik: Kommunen ska ha tillräcklig 
tillgång till tjänster av en specialbarnträdgårdslärare  

Specialsmåbarnspedagogik, närvårdare     16     

Förebyggande familjearbetare     7   Inga rekommendationer 

Lågstadiet, lärare (rektorer, klasslärare, lektorer, timlärare 
i huvudsyssla) 

151 83 234   Inga rekommendationer 

Högstadiet, lärare (rektorer, lektorer och timlärare i huvud-
syssla) 

83 53 136 Finska: grundläggande utbildning tot. 3 754 
elever, svenska: 1 712 elever 

Inga rekommendationer 

Gymnasium, lärare 38 19 57 Finska: 659 elever, svenska: 296 elever   

Elevhandledare (grundläggande utbildning, gymnasier) 8 3 11 I enlighet med rekommendationer (2724 
elever) 

250, från de nationella kvalitetskriterierna 

Skolgånghandledare 80 (fast anst. 
58, tidsb. 22) 

56 (fast anst. 
43, tidsb. 13) 

136   Inga rekommendationer 

Specialklasslärare (förberedande undervisning, startundervis-
ning, sjukhusundervisning, flexibel grundläggande utbildning, 
barnskyddsenheter) 

21 6 27 Finska: specialundervisning 0,3 
h/vecka/elev, svenska: våren 0,23, hösten 
0,2 

  

Andra speciallärare 20 7 27   Inga rekommendationer 

Skolhälsovårdaren, grundskolan      10,3 540/hälsov., i enlighet med rekommendat-
ioner 

600, eller mindre om skolhälsov.  arbetar i flera än en skola. 
Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården (2004). SHM, 
Kommunförbundet. SHM:s Handböcker 8. 
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Skolläkare, grundskolan     0,85 5500 elever, rekommendation 2,6 (resursen 
omfattar endast läkararbetet vid skolor, inte 
eventuella fortsatta undersökningar) 

2 100, Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården (2004). 
SHM, Kommunförbundet. SHM:s Handböcker 8. 

Skolpsykolog 5 3 8 Finska: 1 017 förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning, 1 359 andra sta-
diet, svenska: 919 resp. 926 

600–800 THL:s och psykologförbundets rekommendation 

Skolkurator 8 5 13 Finska: 732 förskoleundervisning och 
grundläggande utbildning, 678 andra sta-
diet, svenska: 609 resp. 463 

600, Talentias rekommendation 

Hälsov. inom studerandehälsovården (elevantal gymnasier, 
yrkesinstitut, yrkeshögskolor) 

    5,2 I enlighet med rekommendationer  600–800, gymnasier och yrkesinstitut, Handbok för studeran-
dehälsovården (2006) SHM:s publikationer 12. 
800–1 000 yrkeshögskolor 

Läkare inom studerandehälsovården. Obs! Uppgifterna är 
från läsåret 2013–2014. 

    0,24 Ca. 3500 studerande. Rekommendation 1,1 
(resursen omfattar endast läkararbetet vid 
läroanstalter, inte eventuella fortsatta 
undersökningar) 

2 500–3 000, Handbok för studerandehälsovården (2006). 
SHM:s publikationer 12 SHM 

Ungdomsarbetare     21 (+ 2 arbetare inom förvaltningen) Inga rekommendationer 

Socialarbetare inom socialt arbete för barnfamiljer 
 

  14 444 klientskap + 455 utredningar, inom 
barnskyddet cirka 50 klienter per medarbe-
tare 

 40 Talentias rekommendation 

Socialhandledare för barnfamiljer + socialhandledare för 
barnfamiljer inom vuxensocialarbetet 

    4 72 fall av eftervård + 446 hushåll 30–50 klienter beroende på arbetsmängd, Talentia 

Socialarbetare och socialhandledare för unga under 29 år 
inom vuxensocialarbetet 

    3 579 klienter under 29 år 2015 30–50 klienter beroende på arbetsmängd, Talentia 

Familjesocialarbetare inom socialt arbete för barnfamiljer      6 2015, 68 barn 15 familjer/Talentia 

Socialarbetare inom handkappservice   1 Klienter: 60 barnfamiljer  Inga rekommendationer 

Arbetsgruppen för familjeärenden (barnatillsyningsmän + 
socialarb.) 

    3 Bekräftade faderskap (228), underhållsavtal 
(351), avtal om barnets vårdnad, umgäng-
esrätt och barnets boende 365  

Inga rekommendationer 

Socialhandledare på polisstationen     1   Östra Nylands gemensamma 

Arbetsgrupp för undersökning och rehabilitering av barn: 
psykolog 1, ergoterap. 1,6, talterap. sv. 0,5, fi. 3 

    6,1   Inga rekommendationer 

Familjerådgivningen     7   1 arbetspar (socialarb., psykolog)/10 000 inv., Förbundet för 
uppfostrings- och familjerådgivning i Finlands rekommendat-
ion 

Verkstäder för unga     11   Inga rekommendationer 

Visstidsanställda projektarbetare            
Projektet Glädje i föräldraskapet     1     
Projekt för jämställdhet inom utbildning: skolcoacher 1+1, 
kurator 1 fi., handledare 3+2, 

5 3 8     

 
Tabell 5. Personalresurser inom barns och ungas välfärd 2015 och jämförelse med nationella rekommendationer
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3 Strategier, värden och lagar som styr 
tjänsterna för barn och unga 

 

Med basservice som har god effekt, håller hög kvalitet och ges i rätt tid kan man förebygga att pro-
blem uppstår och minska användningen av specialtjänsterna. En välfungerande basservice bildar kär-
nan för servicen till kommuninvånarna. Med specialtjänsterna stöds individernas livshantering då 
basservicen inte är tillräcklig. Detta förutsätter en övergripande granskning av olika tjänster, resurser 
och kompetenser.  

3.1 Stadens strategi och värdena som styr tjänsterna   

Borgås stadsstrategi för åren 2013–2017 kristalliseras i fyra strategiska mål: att förbättra ekonomin, 
minska invånarnas välfärdsskillnader, öka möjligheterna till delaktighet samt att säkra stadens konkur-
rensförmåga och en hållbar utveckling. Med de strategiska målen vill man främja invånarnas, företa-
gens och miljöns välfärd.  

Enligt strategin är målet att förskjuta tyngdpunkten för de tjänster som erbjuds för barn, unga och 
barnfamiljer mot förebyggande och lättare tjänster samt att stödja dem i de vardagliga uppväxt- och 
utvecklingsmiljöerna. Tjänsterna samlas i för kommuninvånaren enhetliga servicekedjor genom att 
öka samarbetet mellan olika aktörer och experter.  

Välfärden främjas genom att stärka barns, ungas och barnfamiljers delaktighet. 

3.2 Andra referenshandlingar 

Nationella handlingar 
• Barn- och ungdomspolitiskt utvecklingsprogram 2012–2015  
• Kvalitetsrekommendation för barnskyddet, SHM:s publikation 2014:4  
• Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen 2012, UKM:s publikation 2012:30 
• Utvecklingsplan för barnskyddet: Toimiva lastensuojelu, Toteuttamissuunnitelma vuosille 

2014–2019  
• Programmet för främjande av fysisk aktivitet och välbefinnande inom den småbarnspedago-

giska verksamheten, ”Glädje i rörelse” 

 Lokala dokument, se Borga.fi: Strategi, program och projekt  
• Bostadspolitiskt program 2013–2018 
• Välfärdsberättelsen 2013 och tillhörande årliga verksamhetsrapporter och årsplaner 
• Östra Nylands säkerhetsprogram (2015) 
• Plan för kulturfostran (2016) 
• Utredningen Ungdomsgarantin i Borgå (2013) och tillhörande årsrapporter 
• Borgå stads sysselsättningsprogram 2015–2017 
• Plan för missbruk och mental hälsa, färdigställs 2016 
• Riktlinjerna för måltider och näring inom barnomsorgen, i grundskolor och på gymnasieskolor i 

Borgå (2014)   

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKM7.pdf?lang=sv
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/OKM7.pdf?lang=sv
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3488-7
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2012/liitteet/okm30.pdf?lang=sv
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3496-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3496-2
http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/liikkumis-ja-hyvinvointiohjelma-ilo-kasvaa-liikkuen/ohjelman-kuvaus
http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/liikkumis-ja-hyvinvointiohjelma-ilo-kasvaa-liikkuen/ohjelman-kuvaus
http://www.borga.fi/strategi-program-och-projekt
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3.3 Centrala lagar och förordningar 

Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun-
och tandvård för barn och unga (338/2011)

• Syftet med förordningen är att säkerställa att hälsorådgivningen och hälsoundersökningarna för kvinnor och familjer 
som väntar barn och för barn under skolåldern, för elever och deras familjer samt för studerande är planmässiga, 
uppvisar en enhetlig nivå och tar hänsyn till individens och befolkningens behov i den kommunala hälso- och 
sjukvården.

Barnskyddslagen 417/2007

• Barnskyddslagens syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling 
samt till särskilt skydd. Tryggandet av barns rättigheter åligger hela samhället och därmed även hela 
kommunkoncernen. Lagen ger en bred definition av barnskyddet: Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har 
huvudansvaret för barnets välfärd. Kommunen ska stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare

Lagen om elev- och studerandevård, 1287/2013

• Enligt lagen om elev- och studerandevård avses med elevhälsa främjande och upprätthållande av de studerandes 
studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och understödjande verksamheter inom 
läroanstalten. I lagen stadgas om rätten till elevhälsa för elever inom den grundläggande utbildningen och om rätten till 
studerandevård för studerande som avses i gymnasielagen eller i lagen om yrkesutbildning. 

• Elevhälsan delas in i generellt inriktad respektive individuellt inriktad elevhälsa. Den generellt inriktade elevhälsan 
förverkligas som ett samarbete mellan alla som arbetar vid läroanstalten samt de myndigheter och anställda som 
ansvarar för elevhälsotjänsterna. Den individuellt inriktade elevhälsan avser skol- och studerandehälsovårdstjänster, 
psykolog- och kuratorstjänster inom elevhälsan och sektorsövergripande individuellt inriktade insatser från elevhälsan. 
Utbildningsanordnaren svarar i samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet för 
genomförandet och tillsynen av elevhälsan.

Socialvårdslagen 1301/2014

• Den nya socialvårdslagen trädde i kraft den 1.4.2015. Syftet med lagen är bland annat att främja och upprätthålla 
välfärd och social trygghet, minska ojämlikhet och främja delaktighet. Dessutom är syftet att på lika grunder trygga 
behövlig, tillräcklig och högklassig socialservice. Klientorientering och klientens rättigheter samt myndighetssamarbete 
sätts i centrum. Syftet med socialvårdslagen är att stärka basservicen och därigenom minska behovet av korrigerande 
åtgärder.  Målet är att socialservice ska ordnas redan i anslutning till basservicen, varvid det blir lättare att söka och få
hjälp.

• I och med den nya lagen har också myndighetssamarbetet effektiviserats, eftersom lagen fastställer även andra 
myndigheters skyldigheter att delta i klientarbetet inom socialvården. Socialvård tillhandahålls med tjänster enligt 
stödbehovet. Ett stödbehov, det vill säga ett problem som klienten har, kan tillgodoses från flera luckor och målet är att 
klienten kan få den hjälp hen behöver ”vid en och samma lucka”, när socialvårdens gemensamma klientprocess 
fungerar som den ska. 

• Klienten erbjuds i första hand tjänster enligt socialvårdslagen, och först om dessa anses vara otillräckliga kan tjänster 
erbjudas även med stöd av speciallagstiftningen, till exempel barnskyddslagen eller lagen om service och stöd på 
grund av handikapp. Mest har den nya lagen påverkat barnskyddet, där tidigare öppenvårdstjänster inom barnskyddet 
har förts över till socialvårdslagen varvid dessa kan fås även utan ett klientskap hos barnskyddet. Det är viktigt att 
barnskyddet uppfattas just som öppenvård och vård utanför hemmet, då barnfamiljerna får de övriga tjänsterna i första 
hand via socialarbetet för barnfamiljer och familjeservicen.

Hälso- och sjukvårdslagen 1326/2010

• Hälso- och sjukvårdslagen stadgar om tjänsterna inom hälso- och sjukvården. Lagens syfte är att
• främja och upprätthålla befolkningens hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet,
• minska hälsoskillnaderna mellan befolkningsgrupperna,
• sörja för lika tillgång, kvalitet och patientsäkerhet när det gäller den service som befolkningen behöver,
• öka klientorienteringen i hälso- och sjukvårdstjänsterna, och
• förbättra primärvårdens verksamhetsbetingelser och samarbetet mellan aktörerna inom hälso- och sjukvården,  
mellan de olika kommunala verksamheterna och med andra aktörer när det gäller att främja hälsa och välfärd och att 
ordna social- och hälsovården.

Lagen om småbarnspedagogik 36/1973, senaste ändringar 108/2016

• Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av 
barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Av barndagvård kan sådana barn komma i åtnjutande, som ännu 
icke nått läropliktsåldern, samt, om särskilda omständigheter det påkallar, även äldre barn, för vilka vård icke ordnats 
på annat sätt. .
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4 Att främja barns och ungas välfärd 
samt utveckla deras uppväxtmiljö  

Barnet behöver kärlek, omsorg, trygghet, delande av känslor, inlärning, fritid, lek, regler och gränser 
för en harmonisk uppväxt och utveckling. Att beakta barnets behov kräver i sin tur vuxnas närvaro och 
tid som inte kan ersättas med någonting annat. I en god uppväxtmiljö för barn ingår trygghet som 
skapas av vuxens närvaro. 
 
Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd. Barnets föräldrar 
och andra vårdnadshavare skall trygga en harmonisk utveckling och välfärd för barnet. Myndigheter 
som arbetar med barn och familjer skall stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fost-
rare samt sträva efter att erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt. (Barnskyddslag, 2 §). 

4.1 Att främja barns och ungas välfärd 

Främjandet av välfärden hos barn, unga och barnfamiljer har nedtecknats i de strategiska målen. För-
utom i basservicen, förverkligas målet genom regionala och sektorsövergripande verksamhetsmo-
deller. Utöver projektet Glädje i föräldraskapet och Navigatorverksamheten för unga pågår olika slags 
utvecklingshelheter, bland annat ungdomsgarantiprojektet, projektet för jämställdhet inom utbildning 
och förnyelsen av familjearbetshelheten.  

Det bästa sättet att främja hälsomotion är att tillsammans med aktörerna i olika uppväxt- och utveckl-
ingsmiljöer stödja barns och ungas möjligheter att vara aktiva i vardagen. Vid sidan av idrott i sam-
band med hobbyer och på idrottsplatser främjar vardagsmotion och uppslag till motion i vardagen en 
positiv och aktiv attityd gentemot motion. Positiva idrottserfarenheter stärker barns och ungas sociala 
relationer och hälsa. Under de senaste åren har det byggts näridrottplatser i många bostadsområden.  

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Borgå stad 150 000 euro för finansiering av Motion och 
kultur i livet-verksamheten för åren 2016–2018. Syftet med Motion och kultur i livet-verksamheten är 
att uppmuntra till levnadsvanor som främjar välfärden genom att sänka tröskeln till att idka motion och 
delta i kulturverksamhet. Social- och hälsovårdsväsendet samt kultur- och fritidstjänsterna genomför 
projektet i samarbete med lokala organisationer, sällskap och föreningar. Verksamhetens målgrupp är 
i synnerhet långtidsarbetslösa och mindre bemedlade barnfamiljer.  

4.1.1 Tjänsterna för barn, unga och barnfamiljer 
Nuläget för servicesystemet som betjänar barn, unga och barnfamiljer i Borgå har sammanfattas i ta-
bellen nedan. Tjänsterna har grupperats enligt trestegsmodellen till basservice, inriktade tjänster och 
specialtjänster.  

• I basservicen ingår sådana tjänster som rör alla barn och unga i Borgå samt deras familjer.  
• Till de inriktade tjänsterna räknas sådana stödtjänster för barn, unga och barnfamiljer som kan 

sättas in när basservicen är otillräcklig. De inriktade tjänsterna är kopplade till en ökad oro för 
barnets eller den ungas hälsa, uppväxt, utveckling eller lärande. Oron kan uttryckas av barnet 
eller den unga själv, hens familj eller en medarbetare inom basservicen.  

• Specialtjänsterna är kopplade till en särskild oro för barnets eller den ungas hälsa och välfärd 
eller till att de andra stödformerna, med beaktande av barnets eller den ungas utgångspunk-
ter, inte ger tillräckligt stöd för hens hälsa, uppväxt, utveckling eller lärande.  

I tabellens fjärde helhet har man sammanställt sådana tjänster för upprätthållande och främjande av 
välfärden som tillhandahålls av den tredje sektorn.  

I fråga om de tjänster som tillhandahålls av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är det viktigt att 
komma ihåg att även om förlossningsverksamheten flyttas till HUCS-området i början av 2017, så om-
mer moderskapspolikliniken, gynekologiska polikliniken och enheten för specialiserad sjukvård för 
barn samt dagjouren för båda specialområdena fortfarande att finnas vid Borgå sjukhus. 
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Tjänster för familjer som väntar barn 
Basservice Inriktade tjänster  Specialtjänster Övrigt stöd 
Hälsotjänster 

• mödrarådgivningen 
• öppen hälso- och sjukvård  

Kultur- och fritidstjänsterna 
• idrottstjänster, musikinstitutet 

 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdi-
strikt 

• moderskapspolikliniken 
• antenatalavdelningen 
• förlossningsavdelningen 
• BB-avdelningen 

Social- och familjetjänsterna 
• socialhandledning och socialar-

bete 
• utkomststöd 

Folkpensionsanstalten 
• olika slags sociala förmåner 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
• barnpsykiatriska polikliniken, ar-

betsgruppen för spädbarnsfamil-
jer 

• psykiatriska polikliniken 
• neonatal intensivvårdsavdelning 

Social- och familjetjänsterna 
• föregripande barnskyddsarbete 

Borgå kyrkliga samfällighet  
• relationsarbete 
• familjerådgivningscentralen 

Tjänster för spädbarn och barn under skolåldern samt deras familjer 
Basservice Inriktade tjänster  Specialtjänster Övrigt stöd 
Kultur- och fritidstjänsterna 

• stadens biblioteks-, kultur-, idrotts- och 
ungdomstjänster 

• musikinstitutet och konstskolan 
Förskoleundervisning 
Generellt inriktad elevvård för barn i förskoleål-
dern 
Tjänster inom småbarnspedagogik  

• lagstadgat stöd för hemvård av barn 
• kommunala daghem  
• kommunal familjedagvård 
• privata daghem och privat familjedag-

vård   
- servicesedeln och stödet för privat 
vård  

• öppna tjänster inom småbarnspedago-
giken: klubbar, familjeparker, familje-
kaféer, föräldragrupper 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
• förlossningsmottagningen 
• förlossningsavdelningen 
• BB-avdelningen  
• barnavdelningen 

Hälsotjänster 
• barnrådgivningar  
• öppen hälso- och sjukvård 
• munhälsovård 
• akutmottagning  

 Lokalservicen 
• lekparker, parker 

Idrottstjänster 
• näridrottsplatser  

Individuellt inriktad elevvård till förskole-
barn 
Tjänster inom småbarnspedagogik 

• specialsmåbarnspedagogik  
Social- och familjetjänsterna 

• socialhandledning och socialar-
bete 

• tjänster enligt socialvårdslagen 
• utkomststöd 
• familjerådgivningen 
• invandrartjänster 
• familjerättsliga ärenden  

Rådgivningens familjearbete 
Hälsotjänster 

• depressionsskötare 
• tjänster inom tal- och ergoterapi 
• tjänster inom psykologi och fysi-

oterapi 
• näringsterapi 
• tandreglering 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
• jour 

Folkpensionsanstalten 
• olika slags sociala förmåner 

 

Social- och familjetjänsterna 
• öppenvårdstjänster inom barn-

skyddet 
• barnskyddets vård utanför hem-

met och anstaltsvård  
• effektiviserat familjearbete 

Handikappservice 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

• barnpsykiatriska polikliniken 
• polikliniken och bäddavdelningen 

för barnsjukdomar 

Borgå kyrkliga samfällighet 
• dop 
• minnesstunder 
• söndagsskola 
• familjeklubbar 
• dagklubbverksamhet  

Organisationer inom social- och hälso-
vården 

• kamratgrupper 
• experttjänster  

Mannerheims Barnskyddsförbund 
• familjekafé  
• tillfällig barnpassning 
• familjefadderverksamhet 
• jippon  

Folkhälsan 
• öppet daghem 

Ungdoms-, kultur- och idrottsföreningar, 
byaföreningar 

• hobbyverksamhet 
 

http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/modraradgivning
http://www.borga.fi/kultur-och-fritidstjanster
http://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv
http://www.borga.fi/borganejdens-musikinstitut-1
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/moderskapspolikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/utkomststod
http://www.kela.fi/web/sv/sok-servicestalle
http://www.kela.fi/web/sv/barnfamiljer
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/barnpsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/psykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/barnskydd
https://www.domkyrkan.fi/
https://www.borgaforsamlingar.fi/vara-tjanster/familjeradgivning/
http://www.borga.fi/kultur-och-fritidstjanster
http://www.borga.fi/bibliotek
http://www.borga.fi/kultur
http://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv
http://www.borga.fi/de-unga
http://www.borga.fi/borganejdens-musikinstitut-1
http://www.borga.fi/konstskola
http://www.borga.fi/forskoleundervisning
http://www.borga.fi/tjanster-inom-smabarnspedagogik
http://www.borga.fi/barnavardsstod
http://www.borga.fi/daghem
http://www.borga.fi/familjedagvard-1
http://www.borga.fi/daghem
http://www.borga.fi/privat-familjedagvard
http://www.borga.fi/privat-familjedagvard
http://www.borga.fi/servicesedel-inom-dagvarden
http://www.borga.fi/privatvardstod
http://www.borga.fi/privatvardstod
http://www.borga.fi/klubbar-familjecafeer-och-parker
http://www.borga.fi/klubbar-familjecafeer-och-parker
http://www.borga.fi/klubbar-familjecafeer-och-parker
http://www.borga.fi/klubbar-familjecafeer-och-parker
http://www.borga.fi/foraldragrupp-i-famili
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/barnradgivning
http://www.borga.fi/tandvard
http://www.borga.fi/halsostationer-och-tidsbestallning
http://www.borga.fi/parker
http://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv
http://www.borga.fi/naridrottsplatser
http://www.borga.fi/tjanster-inom-smabarnspedagogik
http://www.borga.fi/stod-for-barnet-och-familjen
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/utkomststod
http://www.borga.fi/familjeradgivningen
http://www.borga.fi/invandrare
http://www.borga.fi/problem-i-parforhallandet-och-skilsmassa-i-barnfamiljer
http://www.borga.fi/radgivningens-familjearbete
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/depressionsskotare-1
http://www.borga.fi/talterapi
http://www.borga.fi/ergoterapi
http://www.borga.fi/psykolog-med-inriktning-pa-barn
http://www.borga.fi/fysioterapi
http://www.borga.fi/fysioterapi
http://www.borga.fi/naringsterapi
http://www.borga.fi/tandreglering
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/jour-och-prehospital-akutsjukvard/jour/Sidor/default.aspx
http://www.kela.fi/web/sv/sok-servicestalle
http://www.kela.fi/web/sv/barnfamiljer
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/handikappservice
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/barnpsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/polikliniken-for-barnsjukdomar/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/polikliniken-for-barnsjukdomar/Sidor/default.aspx
https://www.domkyrkan.fi/
https://www.domkyrkan.fi/gladje-och-sorg/dop/
https://www.domkyrkan.fi/kom-med/familjer/familjer/
https://www.domkyrkan.fi/kom-med/familjer/barn-skolaldern/
http://www.borga.fi/kamratverksamhet
http://uusiporvoo.mll.fi/
http://uusiporvoo.mll.fi/tukena-arjessa/tilapainen-lastenhoitoapu/
http://uusiporvoo.mll.fi/tukena-arjessa/perhekummit/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Familjecafeer/activities/9905/
http://www.borga.fi/foreningar-1
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Tjänster för barn i skolåldern och deras familjer       /Bekanta dig även med Koppari.fi/porvoo -servicen 
Basservice Inriktade tjänster  Specialtjänster Övrigt stöd 
Bildningsväsendet 

• grundläggande utbildning 
• stadens biblioteks-, kultur-, idrotts- och 

ungdomstjänster 
• morgon- och eftermiddagsverksam-

heten för skolbarn 
• skolornas klubbverksamhet 
• grundläggande konstundervisning  
• generellt inriktad elevvård 

Social- och familjetjänsterna 
• förebyggande missbruksarbete 

Hälsotjänster 
• skolhälsovården 
• öppen hälso- och sjukvård 
• kvälls- och helgjour 
• munhälsovård 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
• kvälls-, helg- och nattjour 

Bildningsväsendet 
• studiehandledare 
• elevvårdstjänster 

Social- och familjetjänsterna 
• socialhandledning och socialar-

bete 
• tjänster enligt socialvårdslagen 
• utkomststöd 
• familjerådgivningen  
• tjänster för invandrare 
• familjerättsliga ärenden  
• förebyggande missbruksarbete 

Hälsotjänster 
• psykologtjänster för familjer  

Social- och familjetjänsterna 
• öppenvårdstjänster inom barn-

skyddet 
• barnskyddets vård utanför hem-

met och anstaltsvård  
• effektiviserat familjearbete 
• socialjouren 
• skyddshem 
• polisstationens socialhandledare 
• missbrukstjänster 

Hälsotjänster 
• tjänster inom tal- och ergoterapi 

Handikappservice 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

• barnpsykiatriska polikliniken 
(barn under 13 år) 

• ungdomspsykiatriska polikliniken 
(barn som har fyllt 13 år) 

Borgå kyrkliga samfällighet 
• eftermiddagsklubbar 
• juniorarbete 
• ungdomsarbete  

Organisationer inom social- och hälso-
vården 

• kamratgrupper 
• experttjänster  

Ungdoms-, kultur- och 
idrottsföreningar: 

• hobbyverksamhet  
Grundläggande konstundervisning som 
erbjuds av aktörer som inte hör till sta-
dens organisation  
Övriga aktörer inom den tredje sektorn    

• eftermiddagsklubbar 
• tillhandahållande av hobby- och 

delaktighetsmöjligheter  

Tjänster för unga som avslutat grundskolan              /Bekanta dig även med Koppari.fi/porvoo -servicen 
Basservice Inriktade tjänster  Specialtjänster Övrigt stöd 
Bildningsväsendet 

• gymnasieutbildningen 
• stadens biblioteks-, kultur-, idrotts- och 

ungdomstjänster 
• generellt inriktad studerandevård 

Hälsotjänster 
• studerandehälsovården 
• öppen hälso- och sjukvård 
• kvälls- och helgjour 
• munhälsovård 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 
• kvälls-, helg- och nattjour 

Bildningsväsendet 
• studiehandledare 
• studerandevårdstjänster 

Social- och familjetjänsterna 
• socialhandledning och socialar-

bete 
• tjänster enligt socialvårdslagen 
• utkomststöd 
• familjerådgivningen 
• tjänster för invandrare 
• familjerättsliga ärenden  
• förebyggande missbruksarbete 

Hälsotjänster 
• psykologtjänster för familjer  

Social- och familjetjänsterna 
• öppenvårdstjänster inom barn-

skyddet 
• barnskyddets vård utanför hem-

met och anstaltsvård  
• effektiviserat familjearbete 
• barnskyddets eftervård 
• socialjouren 
• polisstationens socialhandledare  
• skyddshem 
• missbrukstjänster 
• sysselsättningsverkstäder för 

unga 
Hälsotjänster 

• tjänster inom tal- och ergoterapi 
• barnpsykiatriska polikliniken 

(barn som har fyllt 13 år) 
• psykiatriska polikliniken (barn 

som har fyllt 18 år) 
Handikappservice 
 

Borgå kyrkliga samfällighet 
• ungdomsarbete  
• diakoniarbetet 

Organisationer inom social- och hälso-
vården 

• kamratgrupper 
• experttjänster  

Ungdoms-, kultur- och 
idrottsföreningar: 

• hobbyverksamhet  
Grundläggande konstundervisning som 
erbjuds av aktörer som inte hör till sta-
dens organisation  
Övriga aktörer inom den tredje sektorn    

• tillhandahållande av hobby- och 
delaktighetsmöjligheter  

 

Tabell 6. Tjänster för barn, unga och familjer i Borgå 1.9.2016 

http://www.koppari.fi/porvoo/?lang=sv
http://www.borga.fi/grundlaggande-undervisning
http://www.borga.fi/bibliotek
http://www.borga.fi/kultur
http://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv
http://www.borga.fi/de-unga
http://www.borga.fi/skolans-klubbar-och-eftis
http://www.borga.fi/skolans-klubbar-och-eftis
http://www.borga.fi/skolans-klubbar-och-eftis
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
http://www.borga.fi/elevhalsa
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/skolhalsovard
http://www.borga.fi/halsostationer-och-tidsbestallning
http://www.borga.fi/tandvard
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/jour-och-prehospital-akutsjukvard/jour/Sidor/default.aspx
http://www.borga.fi/elevhalsa
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/utkomststod
http://www.borga.fi/familjeradgivningen
http://www.borga.fi/invandrare
http://www.borga.fi/problem-i-parforhallandet-och-skilsmassa-i-barnfamiljer
http://www.borga.fi/mental-halsa-och-berusningsmedel
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/socialjour
http://www.borga.fi/skyddshem
http://www.borga.fi/polisstationens-socialhandledare
http://www.borga.fi/missbrukarkliniken
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/talterapi
http://www.borga.fi/ergoterapi
http://www.borga.fi/handikappservice
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/barnpsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/barnpsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/ungdomspsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/ungdomspsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
https://www.domkyrkan.fi/
https://www.domkyrkan.fi/kom-med/familjer/barn-skolaldern-2/
https://www.domkyrkan.fi/kom-med/familjer/barn-skolaldern-2/
https://www.domkyrkan.fi/kom-med/ungdomar/unga/
http://www.borga.fi/kamratverksamhet
http://www.borga.fi/foreningar-1
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
http://www.koppari.fi/porvoo/?lang=sv
http://www.borga.fi/gymnasiet
http://www.borga.fi/bibliotek
http://www.borga.fi/kultur
http://www.borga.fi/idrott-och-friluftsliv
http://www.borga.fi/de-unga
http://www.borga.fi/elevhalsa
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/studerandehalsovard
http://www.borga.fi/halsostationer-och-tidsbestallning
http://www.borga.fi/tandvard
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/jour-och-prehospital-akutsjukvard/jour/Sidor/default.aspx
http://www.borga.fi/elevhalsa
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/socialarbete
http://www.borga.fi/utkomststod
http://www.borga.fi/familjeradgivningen
http://www.borga.fi/invandrare
http://www.borga.fi/problem-i-parforhallandet-och-skilsmassa-i-barnfamiljer
http://www.borga.fi/mental-halsa-och-berusningsmedel
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/social-och-familjetjanster
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/barnskydd
http://www.borga.fi/socialjour
http://www.borga.fi/polisstationens-socialhandledare
http://www.borga.fi/skyddshem
http://www.borga.fi/missbrukarkliniken
http://www.borga.fi/arbetsverkstader
http://www.borga.fi/arbetsverkstader
http://www.borga.fi/halsovardsservicen
http://www.borga.fi/talterapi
http://www.borga.fi/ergoterapi
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/ungdomspsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/ungdomspsykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/psykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukhus/borga-sjukhus/polikliniker/psykiatriska-polikliniken/Sidor/default.aspx
http://www.borga.fi/handikappservice
https://www.domkyrkan.fi/
https://www.domkyrkan.fi/kom-med/ungdomar/unga/
https://www.domkyrkan.fi/hjalp-stod/diakoni/diakoni/
http://www.borga.fi/kamratverksamhet
http://www.borga.fi/foreningar-1
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
http://www.borga.fi/grundlaggande-konstundervisning
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4.1.2 Uppföljning av barns och ungas välfärd 

Kommunens olika sektorer främjar tillsammans välfärd genom att stödja och öka social välfärd, hälsa, 
trygghet och delaktighet samt genom att förebygga och minska fattigdom, utslagning och andra nega-
tiva sociala följder. Främjandet av välfärd omfattar också planmässig allokering av resurser på ett väl-
färdsfrämjande sätt. Denna verksamhet riktas mot individer, familjer, samfund, befolkningen och de-
ras livsmiljöer. (SHM 2012) 

För koordinering, utveckling och uppföljning av välfärdsarbetet för barn och unga grundades i Borgå 
1998 den sektorsövergripande Välfärdsgruppen för barn och unga (Hyvis). En presentation av Borgå 
stads samarbetsnätverk för främjande av hälsa och välfärd finns på stadens webbplats.  

 

 
Figur 5. Det sektorsövergripande nätverket för välfärd hos barn och unga i Borgå 

 
Välfärdsberättelsen som granskas årligen i samband med budgetberedningen är ett uppföljningssy-
stem som sammanställer befolknings- och klientskapsuppgifter samt uppgifter från skolhälsoenkäten, 
klientenkäter och Tea-mätaren. Borgå har deltagit i skolhälsoenkäten sedan 1996. I 2013 års enkät 
deltog alla grundskolor och läroanstalter på andra stadiet. Utifrån denna enkät har läroanstalterna 
gjort ett förtjänstfullt utvecklingsarbete. Från 2015 års enkät har vi dessvärre på grund av tekniska 
problem med enkäten enbart tillgång till resultat från ett fåtal skolor och läroanstalter. Från den nya 
enkäten finns alltså inga kommunspecifika resultat att tillgå. Utbildningstjänsterna har redan mångårig 
erfarenhet av kvalitetsarbete och gör regelbundet enkäten Välfärdsprofilen bland elever i årskurserna 
5 och 8. Välfärden för enskilda barn och familjer följs upp bland annat vid rådgivningens och skolhäl-
sovårdens kontroller, i planerna för småbarnspedagogiken och i olika slags klientplaner. Dessa upp-
gifter granskas och analyseras emellertid inte systematiskt. 

http://www.borga.fi/library/files/5788b58bed6b97031e0011eb/samarbetsnatverk_24.2.2016.pdf
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4.2 Barns och ungas delaktighet och påverkan 

Barns och ungas möjligheter att delta i behandlingen av sådana frågor som är viktiga för dem och få 
sin röst hörd i beredningen av frågor som rör dem har under de senaste åren främjats även genom 
lagstiftning. Skolornas nya läroplan, OPS 2016, framhäver ungas delaktighet och lyfter fram elevernas 
inflytande på undervisningens innehåll som ett nytt delområde. Nedan presenteras olika sätt att öka 
delaktigheten som används i Borgå just nu:  

 

Elevkårer och elevråd

• I alla grundskolor och vid de flesta läroanstalterna på andra stadiet finns en välfungerande elevkår. Elevkåren består 
av alla eleverna i skolan. Elevkårens styrelse planerar trivseln i skolan och verksamhet som skapar laganda. 

Elevkårsstyrelsernas områdesmöten/samarbetsforum i ungdomslokalerna

• Elevkårsstyrelserna sammanträder på områdesmöten varje år. Det finns fem områden. På områdesmötens diskuteras 
bland annat utvecklingsbehoven i tjänsterna för unga. De viktigaste utvecklingsidéerna läggs ut på webbtjänsten 
ungasideer.fi och de allra mest populära temana tas upp på forumet Hörs de ungas röst? Forumet är ett 
diskussionsmöte mellan de unga och beslutsfattarna dit man bjuder in 2–4 representanter för varje skola och 
läroanstalt i Borgå. På evenemanget uppmuntras och handleds ungdomarna att påverka sådant som händer på 
hemorten bland annat genom arbete i små grupper och på internet.

Ungdomsfullmäktige

• Borgå ungdomsfullmäktige är Borgåungdomarnas egen officiella påverkansgrupp, som har som mål att få mer gehör 
för de ungas åsikter och att förbättra ungdomarnas ställning i Borgå. Ungdomsfullmäktige har en representant i nästan 
alla nämnderna i Borgå stad. Borgå ungdomsfullmäktige ordnar evenemang och tar ställning i aktuella frågor bland 
annat genom initiativ och utlåtanden. Ungdomsfullmäktige har varit verksam sedan 1999 och ledamöterna har ett 
mandat på två år. Ungdomsfullmäktiges verksamhet styrs och koordineras av ungdomstjänsterna. 

Påverkningstjänsten, ungasideer.fi 

• Ungasideer.fi är ett verktyg för deltagande och påverkan på både lokalt och nationellt plan. Det är viktig att alla 
ungdomar ges möjlighet att påverka, delta i beslutsfattandet och få synlighet för sina idéer. Påverkningstjänsten är en 
av justitieministeriets demokratitjänster: www.demokratia.fi. Borgå har medverkat i utvecklandet av tjänsten som 
öppnades våren 2015. I tjänsten kan unga skriva inlägg med idéer, kommentera dem och stötta dem. Den som skrivit 
idéen beslutar om idéen ska tas vidare och hen får stöd av organisationernas kontaktpersoner.

Gehör för de ungas åsikter

• Ungasideer.fi gör det möjligt att med hjälp av enkäter, gallupundersökningar och samtal ta reda på vad de unga 
tycker. Ungasideer.fi erbjuder kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer ett enkelt sätt att lyssna till 
ungdomarna och göra dem delaktiga i beslutsfattandet, oberoende av hemort. Påverkningstjänsten fungerar också 
som ett verktyg för demokratifostran. De unga är experter på sitt eget liv och därför är det viktigt att deras åsikter och 
tankar får synlighet.

Arbetsgruppen för barns och ungas delaktighet och påverkan

• För koordinering av barns och ungas delaktighet, åsikter och påverkan tillsattes i Borgå en egen arbetsgrupp 
sommaren 2015. Gruppen sammanträder fyra gånger per år. Den har följande uppgifter:

• Utarbeta och uppdatera en delaktighetsplan för barn och unga. 
• Ta i bruk och utveckla ungasideer.fi-webbtjänsten för demokrati i Borgå. 
• Stärka de ungas förmåga, medel och motivation att påverka det som händer lokalt. 
• Utveckla demokratifostran. 
• Påverka de ungas röstningsaktivitet vid val.

Stadens delaktighetsnätverk

• Ett av målen i stadens strategi för 2013–2017 är att öka invånarnas deltagandemöjligheter. Delaktighetsnätverket 
grundades för att främja detta mål och nätverket fungerar som en motor som driver spridningen av goda praxis och 
försöker göra deltagandemöjligheterna till en del av den vardagliga verksamheten.
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4.2.1 Barnets perspektiv i samhällsplaneringen 

Markanvändnings- och bygglagen samt markanvändnings- och byggförordningen förpliktar till att vid 
planering av områdenas markanvändning och planläggning i behövlig utsträckning bedöma de direkta 
och indirekta konsekvenserna bland annat för människornas levnadsförhållanden och livsmiljö. I pla-
neringen av markanvändningen ska alltid också förhållandena för och behoven hos barn och unga 
beaktas. Bedömningen kan även göras i samarbete med intressenterna. Konsekvenserna bedöms 
bland annat med tanke på trafiksäkerheten, lekplatser, spelplaner, placeringen av skolor och parker 
samt barns och ungas miljöer och skolresor. På nya bostadsområden är utmaningen att ordna tjäns-
terna inom småbarnspedagogik och utbildning så att de svarar mot en snabb ökning av efterfrågan. 

Stadsmiljön ska byggas trivsam, trygg och högklassig så att barn och unga kan självständigt röra sig 
till fots, på cykel och med kollektivtrafiken. Byggandet av gång- och cykelvägar uppmuntrar barn och 
unga att röra sig i sin näromgivning både på skolvägen och på fritiden. Cykelvägarna är också den 
viktigaste näridrottsplatsen.  Tillgängliga gatuområden betjänar alla åldersgrupper, både dem som rör 
sig med barnvagn och barn som lär sig att cykla.   

I Borgå är trafiksäkerheten för barn och unga mycket bra fram till cirka 14 års ålder. Efter detta för-
ändras läget och 15–19-åringarna är den åldersgrupp som klart mest råkar ut för trafikolyckor. Kom-
muntekniken följer upp trafiksäkerheten och samarbetar med såväl polisen som föräldrar och med 
Trafikskyddet och NTM-centralen. Om utvecklingen av trafikmiljön informeras även via stadens Fa-
cebooksida, varvid ungdomarna nås bättre än via de traditionella medierna.  

Kokon skateboardpark är ett bra exempel på en lyckad idrottsplats i det fria och skateboardåkare del-
tog i dess planering och genomförande ända från början. Parken är mycket populär och används fli-
tigt. Barn och unga från Hindhår överlämnade en adress för byns skateboardpark till beslutsfattarna i 
Borgå 2012 på evenemanget Byarna berättar, som ingick i utarbetandet av Borgås program för 
bystrukturen.  Drömmen om en skateboardplats förverkligades redan hösten 2014 då det nya skate-
boardområdet i Hindhår invigdes. I planeringen av näridrottsplatserna involveras idrottsplatsernas 
kommande användare, idrottsföreningar, barn och unga. Via Facebooksidan och stadens ungdoms-
tjänster samt idrottsföreningar når man ungdomar som är intresserade av planeringen av näridrotts-
platsen. I samband med förberedningen av daghemsbyggprojekt har daghemsbarn hörts om plane-
ringen av gårdsområdena.  

I planläggningen av objekt som intresserar ungdomar används bland annat webbaserade enkäter för 
att kartlägga önskemål och åsikter. Man har även testat att involvera eleverna vid planeringsobjektets 
närskola i planeringen, vilket man ämnar fortsätta med även framöver. Till exempel involverades vå-
ren 2016 sjätteklassarna vid lågstadieskolan Kevätkummun koulu i planeringen av Vårängen i Skaft-
kärr. Barn och unga tas med i planeringen av den egna närmiljön. 

5 Stöd för fostran och uppväxt 

5.1 Stöd för föräldraskapet  

Alla myndigheterna inom kommunen är förpliktade att försöka stödja föräldrarna i deras fostringsupp-
gift. Med stöd för fostran avses i stor utsträckning alla sådana åtgärder baserade på myndighetssam-
arbete som vidtas för att utveckla barnfamiljernas och deras omedelbara vardagsgemenskapers möj-
ligheter att främja en gynnsam uppväxt och utveckling hos barn. Man utgår från principen att barn och 
unga ska i första hand stödjas i deras naturliga vardags- och utvecklingsmiljöer. Varje barn, ung eller 
barnfamilj kan råka ut för perioder i livet då man behöver stöd. När stöd tillhandahållas i rätt tid mins-
kar vanligtvis behovet av andra åtgärder i fortsättningen. 
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Borgå deltar i Kaste-programmets projekt Glädje i föräldraskapet som slutförs 2017. Projektet har 
som mål att skapa en fungerande servicehelhet för barnfamiljer. Inom projektet har man bland annat 
modellerat ett sektorsövergripande samarbete i bedömningen av servicebehovet, utbildat personal i 
användningen av ICDP-handlingssättet för motiverande växelverkan och utvecklat handlingsmodellen 
Snabb hjälp från tidigt stöd. Projektet har varit inriktat på familjer med barn under skolåldern, men ar-
betsformerna som tagits fram lämpar sig även för andra barnfamiljer. 

Föräldrarna stöds i deras fostringsuppgift redan inom kommunens basservice. Relationen mellan för-
äldrarna och yrkesmänniskorna ses i allt högre grad som ett fostringspartnerskap. Stödet förverkligas 
genom mångsidiga arbetsformer, bland annat erbjuds ledd gruppverksamhet och kamratgruppverk-
samhet. I Borgå finns grupper som är öppna för alla och grupper för familjer med större stödbehov. 
Gruppverksamheten genomförs som stadens egen verksamhet och även i samarbete med försam-
lingen och organisationer. Familjerna anvisas även till klubbar och annan verksamhet inom den tredje 
sektorn. Stöd till föräldraskapet fås även av medarbetarna vid familjerådgivningen och familjerådgiv-
ningscentralen. 

För familjerna erbjuds också familjearbete som har som mål att stödja och främja barnfamiljernas livs-
kompetens och vardagshantering. Vid behov kan familjerna använda den avgiftsbelagda barnpass-
ningshjälpen som Mannerheims Barnskyddsförbund ordnar med stöd av staden. Helheten för familje-
arbetet i Borgå utvecklas som en del av helheten för barn- och familjetjänsterna. 

5.2 Elevhälsa som stöd för barns och ungas skolgång 

Med elevhälsa avses främjande och upprätthållande av de studerandes studieframgång, goda psy-
kiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande och understödjande verksamheter inom läroanstal-
ten. Elevhälsa omfattar både elevvården enligt lagen om grundläggande utbildning och studerande-
vården enligt gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning. I detta avsnitt används begreppet stu-
derande för barn i förskoleundervisningen, elever i den grundläggande utbildningen och studerande 
på andra stadiet. Likaså används begreppet läroanstalt för enheterna för förskoleundervisningen, 
grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet. 

5.2.1 Elevhälsans målsättning och de centrala principerna för arbetssättet 

Elevhälsans målsättning är en trygg läroanstalt där den studerande, vårdnadshavaren och läroan-
staltsgemenskapen får helomfattande stöd. Elevhälsan förverkligas i första hand som förebyggande, 
generellt inriktat elevhälsoarbete som ökar välbefinnandet i hela gemenskapen. Genom handlingsmo-
dellerna för tidigt stöd erbjuds individuellt inriktad elevhälsa, till exempel stöd i form av studerandehäl-
sovårdens tjänster eller kurators- och psykologtjänster. Med enhetliga arbetssätt främjas jämlikhet 
och tryggas elevhälsotjänster nära studerandena.  

Den generellt inriktade elevhälsan förverkligas som ett sektorsövergripande, systematiskt samarbete 
mellan olika sektorer och studerandekåren, vårdnadshavarna och andra samarbetsparter. Vid läroan-
stalterna styrs den generellt inriktade elevhälsan av en arbetsgrupp för generellt inriktad elevhälsa 
som sammanträder minst två gånger per läsår. Gruppen utarbetar en läroanstaltsspecifik elevhälso-
plan och ansvarar för att verksamheten genomförs. Gruppen behandlar frågor kring välbefinnande 
och trivsel på ett generellt och ett individuellt plan. Läroanstaltens direktör ansvarar för att samman-
ställa gruppen och dess verksamhet.  

Den individuellt inriktade elevhälsan förverkligas i form av tjänster inom studerandehälsovården samt 
kurators- och psykologtjänster med den studerandes och/eller hens vårdnadshavares samtycke. 
Dessutom förverkligas den individuellt inriktade elevhälsan i form av verksamhet i en sektorsövergri-
pande expertgrupp, till vilken man kallar medlemmar efter behov och med de berörda parternas sam-
tycke. 
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5.2.2 Tjänsterna som står till elevhälsans förfogande 
och åtgärder som stärker stödet  

Eftersom elevhälsa är något som angår alla medarbetarna vid en läroanstalt, ska kommunen vid för-
delning av personalresurserna se till att varje enskild medarbetare vid behov har möjlighet att delta i 
genomförandet av elevhälsan. Personalresurserna i Borgå stad kan granskas närmare i tabellen Per-
sonalresurserna för barns och ungas välfärd som finns i kapitel 2.2 i Välfärdsplanen för barn och 
unga. Fördelningen av resurser för elevhälsan följer givna föreskrifter. Likaså har man satsat på 
skolkuratorverksamheten och resursfördelningen ligger nära rekommendationerna. I skolpsykolog-
resurserna finns däremot ett underskott i jämförelse med THL:s rekommendationer. 

I Borgå stad stärks elevhälsan även genom olika arbetsgruppers verksamhet. Också de olika sek-
torerna har egna projekt och arbetsgrupper med syfte att skapa enhetliga praxis i kommunen eller öka 
jämställdheten bland studerandena även i fråga om elevhälsa. Sådana är bland annat projektet för 
jämställdhet inom utbildning, Gammelbackaprojektet, den specialpedagogiska arbetsgruppen och ut-
bildningstjänsternas omsorgs- och välfärdsteam. Dessutom bidrar elevhälsosamarbetet med olika 
myndigheter och med andra kommuner till en starkare verksamhetskultur.  

Enskilda åtgärder och metoder beskrivs närmare till exempel i kommunens läroplan, verksamhetspla-
nen för kurators- och psykologtjänsterna och i läroanstalternas egna elevhälsoplaner och studerande-
hälsovårdsplaner. 

Information om elevhälsans arbetssätt ges via olika informationskanaler. Borgå stad ansvarar för in-
formationen om allmänna ärenden. Läroanstalterna, kurators- och psykologtjänsterna samt studeran-
dehälsovården ansvarar för de ärenden som rör deras egen enhet. Som kommunikationsmedel an-
vänds bland annat stadens och läroanstalternas webbplatser, Wilma, enheternas verksamhetsplaner 
och -berättelser, guider och broschyrer samt meddelanden och media.  

5.2.3 Kvalitetsbedömning inom elevhälsa  
samt genomförande och uppföljning av elevhälsoplanen 

En sektorsövergripande styrgrupp för elevhälsan som avses i 14 § i lagen om elev- och studerande-
vård ansvarar för den allmänna planeringen, utvecklingen, styrningen och utvärderingen av elevhäl-
san. Styrgrupp för elevhälsan utses ännu under 2016. 

Borgås modell för genomförandet av elevhälsan beskrivs i kommunens läroplan där också principerna 
för upprättande av de läroanstaltsspecifika elevhälsoplanerna anges. Verksamhetsplanen och -berät-
telsen för kurators- och psykologtjänsterna lämnas till Hyvis-arbetsgruppen för bedömning efter att de 
behandlats i utbildningssektionerna.  

Genomförandet och uppföljningen av den läroanstaltsspecifika elevhälsoplanen ingår i de finsk- och 
de svenskspråkiga utbildningstjänsternas egenkontroll. Egenkontroll innefattar även den privata Fred-
rika-skolan.Utbildningstjänsterna ansvarar tillsammans med de myndigheter som har ansvaret för 
elevhälsotjänsterna för att elevhälsans egenkontroll genomförs. Läroanstalterna i Borgå som ordnar 
utbildning på andra stadiet – gymnasieskolorna, Yrkesinstitutet, Prakticum, Inveon, Point College, 
Keskuspuiston ammattiopisto – ansvarar för planerna, genomförandet och bedömningen vid sina 
egna läroanstalter. Genomförandet av elevhälsan vid dessa läroanstalter sammanfattas läsårsrappor-
ter som lämnas till elevhälsans styrgrupp senast i början av augusti. Skolspecifika frågor kring elev-
hälsan behandlas även i skolornas och gymnasiernas läsårsplaner och verksamhetsberättelser.  

 

 

https://peda.net/porvoo-borg%C3%A5/l%C3%A4roanstalter/libs
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Figur 6. Genomförandet och uppföljningen av elevhälsoplanen 

 

5.3 Annat stöd för barns och ungas skolgång 

Utgångspunkten för ordnandet av det pedagogiska stödet är förutseende, stöd i rätt tid, systematiskt 
stöd och gradvis effektivisering av stödet. Det finns tre stödnivåer, allmänt, intensifierat och särskilt 
stöd. Trestegsstödet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen bildar en hel-
het i vars ordnande man ska beakta både den enskilda elevens och hela gruppens färdigheter och 
stödbehov. Om stödundervisning, specialundervisning på deltid, tolk- och assistenttjänster samt sär-
skilda hjälpmedel stadgas i lagen om grundläggande utbildning. Med hjälp av dessa lagstadgade 
stödformer kan man förbättra elevernas förutsättningar för lärande och förebygga inlärningssvårig-
heter. Planeringen av det pedagogiska stödet och bedömningen av stödbehoven görs i ett samarbete 
mellan eleven, vårdnadshavarna och det yrkesövergripande elevhälsonätverket. 

Under förberedningen av välfärdsplanen lyftes det fram en oro om stödet för skolgången i synnerhet 
för barn i en svagare ställning, till exempel invandrarbarn eller barn och unga vars föräldrar inte har 
tillräckliga resurser för att stödja sina barn i deras skolgång. 

Stadens och församlingens ungdomsarbetare deltar i skolornas vardag på många sätt för att stödja 
både enskilda elevers och elevgruppernas skoltrivsel och skolhälsa. Eftermiddagsverksamheten som 
ordnas för skoleleverna och som bygger på den grundläggande utbildningens värdegrund och peda-
gogiska mål erbjuder trygga ramar för skolelevernas fortsatta skoldag. 
 

5.4 Barnets perspektiv i tjänsterna för vuxna 

När en vuxen får tillgång till tjänsterna inom social- och hälsovården, till exempel inom missbruks- och 
mentalvården, bör man även beakta vård- och stödbehovet hos ett barn som den vuxna drar försorg 
för. Om barnet visar symtom, ska också hela familjens situation som helhet beaktas. Med stadgandet 
betonas vikten av samarbete mellan tjänsterna för vuxna och barnskyddet samt betydelsen av familje-
orienterat arbete. Detta är baserat på 44 § i socialvårdslagen. 
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6 Barnskyddet 

 

Socialarbetet för barnfamiljer hjälper barn, unga och familjer när familjen inte klarar sig på egen hand 
och med stödet av basservicen för barnfamiljer. Arbetet baserar sig på barnskyddslagen (417/2007). 
Barnskyddet delas in i  

• bedömning av servicebehovet och utredning av barnskyddsbehovet,  
• barn- och familjeinriktat barnskydd och  
• förebyggande barnskydd. 

 

6.1 Bedömning av servicebehovet och barnskyddsbehovet 

Socialarbetet för barnfamiljer tar emot barnskyddsanmälningarna och meddelanden till socialvården 
för bedömning av barnets stödbehov. Tröskeln att kontakta socialvården har blivit lägre sedan den 
nya socialvårdslagen trädde i kraft 1.4.2015. År 2015 ökade antalet meddelanden till barnskyddet 
med 20 procent och sammanlagt kom det in 1 004 meddelanden. 

Fyra socialarbetare bedömer familjernas servicebehov tillsammans med familjen och samarbetsparter 
samt utreder familjens behov av barnskyddets åtgärder eller annat stöd. År 2015 gjordes en bedöm-
ning av servicebehovet för 455 barn. En fjärdedel av barnen blev klienter inom barnskyddet, resten 
kunde hjälpas med lättare stödåtgärder. De förebyggande socialtjänsterna i anslutning till basservicen 
i enlighet med den nya socialvårdslagen är dock otillräckliga. 

6.2 Barn- och familjeinriktat barnskydd 

Det barn- och familjeinriktade barnskyddet omfattar barnskyddets socialarbete, stödåtgärderna inom 
öppenvården, brådskande placering och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom 
hemmet och eftervård.   

I Borgå finns sju socialarbetare som fungerar som socialarbetare med ansvar för barnets angelägen-
heter. De upprättar klientplaner för barnet och genomför de tjänster som familjen behöver i enlighet 
med planerna.  

Inom barnskyddet i Borgå har tjänsterna inom öppenvården ökats avsevärt för att på detta sätt före-
bygga placering av barn utanför hemmet. Nya förebyggande arbetsformer har införts tillsammans 
med dem som arbetar med barn och barnfamiljer och med aktörer i den tredje sektorn. Klienternas 
nöjdhet, de ekonomiska besparingarna, personalens nöjdhet och responsen från samarbetsparter av-
slöjar att arbetet har lyckats. 

Antalet barn som fått ta del av tjänsterna inom öppenvården och vård utanför hemmet ökade under 
2015 med sex procent till 444 barn. Behovet av familjearbete ökade under 2015 med 23 procent. Fa-
miljearbete erbjöds till 68 barn via stadens egna tjänster och till 108 barn i form av köpta tjänster. 
Tunga och långvariga åtgärder inom barnskyddet har behövts mer sällan än under tidigare år. Antalet 
nya, långvariga barnskyddsklienter minskade under 2015 med fem procent.  

Antalet barn som placerats utanför hemmet har halverats i Borgå: 2006 var samtidigt 160 barn place-
rade utanför hemmet, medan antalet barn placerade utanför hemmet i slutet av 2015 var 80.  
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I Alvahuset finns ett ungdomshem där barnfamiljer i Borgå erbjuds familjerehabiliteringstjänster. I 
Alvahuset får hela familjen hjälp, vilket förebygger behovet av mer långvariga placeringar och andra 
stödåtgärder. Nuotta är en stödboendeenhet för unga, där unga som placerats utanför hemmet får bo 
och lära sig de färdigheter som de behöver i livet. 

I Borgå genomförs barnskyddets vård utanför hemmet som stadens egen tjänst i Alvahuset som har 
familjerehabiliteringsplatser, krisplatser för unga och långtidsplatser för unga. Utöver detta erbjuder 
stödboendeenheten Nuotta stödboende för unga som är klienter inom barnskyddet och på väg att 
klara sig självständigt. De flesta platserna för vården utanför hemmet genomförs som köpta tjänster 
antingen hos fosterfamiljer eller vid barnskyddsanstalter. 

 

6.3 Förebyggande barnskydd 

 
Med förebyggande barnskydd avses alla de åtgärder inom kommunens basservice och specialtjäns-
ter som främjar och tryggar barns uppväxt, utveckling och välfärd samt stödjer föräldraskapet. Alla 
som arbetar med barn och unga bär ansvar för deras välfärd och för att stödbehoven identifieras så 
tidigt som möjligt.  

En väsentlig del av det förebyggande barnskyddet är en tidig identifiering av problem. Den centralaste 
grundläggande metoden är tekniken att ta upp frågor till diskussion. Att möta problemsituationer förut-
sätter ökad kompetens och utveckling av samarbetsmetoder som stöder situationerna och utbildning 
för metoderna. Att effektivera den tidiga identifieringen är barn- och familjetjänsternas centrala upp-
gift. 

I praktiken är det förebyggande barnskyddet till exempel mer frekventa besök hos rådgivningen, råd-
givningens familjearbete, skolans socialhandledning och särskilt stöd inom småbarnsfostran. Stöd 
och särskilt stöd ska erbjudas till familjer så tidigt som möjligt i situationer där föräldrarnas egna resur-
ser är otillräckliga. 

När ett barn eller en ung är klient inom det barn- och familjeinriktade barnskyddet, får de samma 
tjänster som klienterna inom det förebyggande barnskyddet, men stödet eller det särskilda stödet som 
ges baserar sig på barnskyddets klientplan. 

I Borgå är det fortfarande svårt för familjer att få stöd i ett tidigt skede utan att vara klienter inom barn-
skyddet. Behovet av tyngre tjänster bör minskas ytterligare genom att erbjuda mer systematiskt stöd 
för föräldraskapet inom basservicen än idag. Det förebyggande barnskyddet utvecklas bland annat 
inom projektet Glädje i föräldraskapet och med åtgärderna enligt barnskyddsplanen 2014–2017. 
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7 Målsättningar och åtgärder 

7.1 Stöd för föräldraskapet inom basservicen 

Målsättning Åtgärder Uppskattning av effekt: innehåll 
och mätare 

Tidsplan och ansvarig in-
stans  

Familjerna får stöd med 
låg tröskel för sitt för-
äldraskap.  

God praxis från projektet Glädje i föräldraskapet som 
slutförs på våren 2017 sprids och observerade utveckl-
ingsbehov tillgodoses 

- blanketten för bedömning av servicebehovet  
- tjänsten Be om hjälp 
- stödåtgärder i grupp  
- medarbetarnas kompetens.  
- Gruppen ”Glädje i föräldraskapet” fortsätter som 
sektorsövergripande samarbetsgrupp för elever 
under skolåldern. 

- Innostamo-verksamheten fortsätter 
Användning av modellen för tidig anknytning som ut-
vecklats av arbetsgruppen för tidigt stöd för barnfamil-

  
 

Föräldrarna får hjälp och uppmuntran i 
vardagliga problem till exempel hos råd-
givningen, småbarnspedagogiken och 
elevvården. 
- Föräldrarnas egna resurser ökar. 
- Behovet av specialtjänster ökar inte. 
- Uppföljning av ATH:s mätare ”upple-

ver sig otillräcklig som förälder”. 
- Användning av tjänsten Be om hjälp. 

Start under 2016. 

Ansvarig instans: cheferna inom 
barnfamiljetjänster, Glädje i för-
äldaskapet -arbetsgrupp, råd-
givningen. 

Stöd till föräldrarna i olika 
skeden under föräldra-
skapet. 
 

- Rätt slags serviceutbud enligt klienternas behov, 
till exempel föräldraskapsrådgivningsbyrå, utan ål-
dersgränser inom stödet för föräldraskapet i olika 
skeden under föräldraskapet, till exempel att vara 
förälder till mindre barn, unga, tonårsbarn, och i 
olika situationer, till exempel om en ung skär sig. 

- Familjerådgivningens öppna föreläsningar i sam-
band med föräldramöten. 

- Utvidgning av gruppverksamheten, till exempel ny-
bildade familjer. 
 

- Serviceutbudet. 
- Klientskapen. 
- Möten och grupper som genomförts. 

 
Ansvarig instans: rådgivningen 
och familjerådgivningen. 

Föräldrarnas sociala nät-
verk stärks. 
 

- Nätverkskarta som arbetsform för att få överblick 
över nätverket. 

- Kamratstöd: nätverk av närstående personer, i so-
ciala medier och andra sociala nätverk -> handled-
ning, rådgivning, sammanförande. 

- Genomförande av interaktiva föräldramöten. 
- Aktivering av föräldrarna själva. 
- Föräldrar som är erfarenhetsexperter. 

 Ansvarig instans: rådgivningen, 
småbarnspedagogiken och ut-
bildningstjänsterna. 
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För barnfamiljer erbjuds 
förmånliga hobbymöjlig-
heter: motion eller kultur 
för alla barn, även till 
hela familjen tillsam-
mans! 

- Stadens kultur- och fritidstjänster beaktar speciellt 
stödbehövande barnfamiljers möjligheter att delta i 
kultur-, motions- och föreningstjänster. 

- Man utser en hobbyhandledarungdomsarbetare vars 
uppgift är i praktiken att vägleda unga till hobbyer.  

- Förmånliga hobbymöjligheter med låg tröskel ska 
ökas.  

- Föräldrarnas deltagande i hobbyverksamheten möj-
liggörs genom att genomföra barnparkeringsverk-
samhet i samband med evenemang. 

- Motion och kultur i livet -projektet, SHM/anslaget för 
hälsofrämjande verksamhet 2016–2018. 
 

- Antalet personer som idkar motion 
och kultur ökar. 

- Skolorna och småbarnspedagogiken 
erbjuder kultur och motion jämlikt. 

- Antalet deltagare vid evenemang för 
barnfamiljer. 

- Ökat samarbete mellan socialväsen-
det och kultur- och fritidstjänsterna. 

- Evenemangen välkomnar barn och 
lek och stöder familjesammanhanget. 

Ansvarig instans: idrotts- och 
kulturtjänsterna. 

I samarbetet deltar även den 
tredje sektorn, utbildningstjäns-
terna, ungdomstjänsterna, 
tjänsterna inom småbarnspeda-
gogiken, social- och familje-
tjänsterna samt läroanstalterna 
jämte studeranden. 

 

Barnfamiljer, även famil-
jer med skolbarn, får vid 
behov tillgång till kortva-
rigt familjearbete och 
praktisk hjälp i hemmet 
även utan att vara klienter 
inom barnskyddet.  

- Familjearbetet utvecklas i enlighet med utred-
ningen av familjearbetet. 

- Antalet medarbetare inom basservicen ökas, verk-
samheten med servicesedlar fortsätts eller också 
stärks hemtjänsten. 

- Familjearbete för familjer med skolbarn  
- Det förebyggande barnfamiljearbetet ökas. 
- Kamratstöd.  

- Antalet klienter inom basservicens fa-
miljearbete ökar. 

- Familjemedarbetarnas arbetstid riktas 
till klientarbetet och familjernas behov 
av specialtjänsterna minskar. 

- Klienterna får familjearbetets tjänster 
lättare än idag. 

Tillgången förbättras under 
2017. 

Ansvarig instans: nuvarande 
chefer inom familjearbetet. 
Också den tredje sektorn med-
verkar (församlingar, Manner-
heims Barnskyddsförbund, Li-
ons Club Borgå Borgoensis, öv-
riga samarbetsorganisationer). 

Skolhälsovården och 
elevhälsan utvecklas, 
ökad synlighet för social-
tjänsterna och det före-
byggande missbruksar-
betet i skolorna. Arbetet 
görs systematiskt tillsam-
mans med olika aktörer 
och erfarenhetsexperter. 
 
 

- Systematiskt, förebyggande missbruksarbete 
som genomförs gemensamt, till exempel med 
genomslagsprincipen på olika stadier. 

- Samtalsmöten om lika teman i skolorna, till exem-
pel mental hälsa, flick- och pojkvänner. 

- Den generellt inriktade elevhälsan utvecklas. 
- Medarbetarnas kunskaper om ADHD förbättras. 
- Skolhälsovården hämtar handlingsmodeller från 

rådgivningen, föräldrarna med på hälsokontrol-
lerna. 

- Handlingsmodellerna för elevhälsoarbetet i för-
skolorna utvecklas. 

- Utvecklingen av antalet studerande inom yrkes-
utbildningen följs noga så att de lagstadgade ku-
rators- och psykologtjänsterna ska förverkligas 
även på andra stadiet. 
 

- Möten som ordnats, deltagarna och 
ungas feedback på mötena. 

- Åtgärder för att utveckla skolhälsovår-
den. 

- Omdömen om tjänsterna som sva-
rarna i skolhälsoenkäterna lämnat. 

- Förebyggande missbruksarbete finns 
tillgänglig vid alla högstadieskolor och 
inriktas enligt gemensamma kriterier. 

- Erfarenhetsexperter utnyttjas inom 
tjänsterna. 

 
 
 

- Fungerande praxis i samarbete och 
informationsförmedling mellan olika 
yrkesgrupper. 

Observeras i missbruksstrategin 
som uppdateras som bäst. 

Ansvarig instans: Skolhälsovår-
den och elevhälsan. 

Samarbetsparter är bland annat 
det förebyggande missbruksar-
betet, ungdomstjänsterna, po-
lisstationens socialhandledare 
samt social- och familjetjäns-
terna, erfarenhetsexperter, 
tredje sektorn. 

 

Den specialpedagogiska ar-
betsgruppen.  
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7.2 Familjerna får hjälp i livets vändpunkter. 

Mål Åtgärder Uppskattning av effekt: innehåll 
och mätare 

Tidsplan och ansvarig in-
stans 

Missbruks- och mental-
vårdstjänster med låg 
tröskel utvecklas som en 
helhet i området. Man sä-
kerställer att gravida 
mödrar, barnfamiljer och 
unga får hjälp i ett tidigt 
skede. 
 
Hållbar välfärd 

- Man utvecklar förebyggande och rehabiliterande 
tjänster som tas till klienten. 

- För personalen inom basservicen ordnas utbild-
ning om förebyggande missbruksarbete. 

- Ökat samarbete och ökad konsultation mellan 
basservicen samt missbrukskliniken och de psy-
kiatriska poliklinikerna. 

- Stöd för spelberoende.  
- Ökad koordination av och ökade gemensamma 

aktiviteter inom det förebyggande missbruksar-
betet, utveckling av skolornas gruppverksamhet 
och förebyggande verksamhet. 

- Andelen av förebyggande missbruks-
arbete och terapitjänster inom miss-
bruksarbetet ökar och mer arbetstid 
allokeras på dessa. Ungas och famil-
jernas andel ökar. 

- Behovet av korrigerande tjänster 
minskar. 

- Allt färre barnfamiljer behöver medi-
cinsk vård. 

- Klientens stödbehov blir kortvarigare. 
- De negativa konsekvenserna från 

missbruket växer inte. 

Sammanslagning av missbruks- 
och mentalvårdstjänsterna 2017. 

Ansvarig instans: arbetsgruppen 
för missbruksstrategin.  
 
Samarbetsparter: alla barnfa-
miljstjänster, missbrukskliniken, 
hälso- och sjukvårdens tjänster, 
psykiatriska polikliniker. 

Barnets rättigheter be-
aktas i tjänsterna för 
vuxna. 
 
 
 

- Personalen utbildas i barn- och familjeorienterade 
arbetsmetoder och samarbetet med barnskyddet 
utvecklas. Samråd med närstående blir en etable-
rad arbetsmetod. 

- Föräldrar till handikappade barn: stöd till barnen, 
föräldrarnas intresse vs. barnets intresse. Handi-
kappade barns stöd till barnskydd. 
 

- Barn- och familjeorienteringen har 
nedtecknats i enheternas verksam-
hetsplan och nya metoder har in-
förts. 

 
 

Start under 2017. 

Ansvarig instans: cheferna för 
och personalen vid alla enheter 
som arbetar med barnfamiljer. 

 

 

Stödet för parförhål-
landet och tjänsterna 
för skilsmässofamiljer 
utvecklas. 

- Stöd till nybildade familjer. 
- Stödet för parförhållandet och tjänsterna i sam-

band med skilsmässa utvecklas som en helhet i 
Borgå. 

- Utarbetande av en servicestig för skilsmässofa-
miljer, skilsmässan belastar barnen. 

- Familjerådgivningen fortsätter de snabba insat-
serna.  

- Arbetsformer som främjar försonlighet utvecklas. 

- Barnskyddsanmälningar och med-
delanden i samband med skilsmässor 
och vårdnadstvister som kommer till 
socialjouren och familjerådgivningen 
minskar. Rättegångar undviks. 

- Medarbetarna har kompetens att 
stödja familjerna i frågor kring parför-
hållandet och skilsmässa och att vid 
behov anvisa dem till tjänster.   

- Kartläggningsbesöken vid familjeråd-
givningen ökar. 

Familjejuridisk enhet från 
1.1.2017.  

Ansvarig instans: familjerådgiv-
ningen. 
 
Samarbetsparter: skyddshem-
met i Borgå, socialarbete för 
barnfamiljer, församlingar, tings-
rätten, familjerådgivningscen-
tralen. 
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Yrkesutbildade personer 
samarbetar med beak-
tande av familjernas be-
hov.  

- Barnfamiljernas servicehandledning och bedöm-
ning av servicebehovet enligt en gemensam mo-
dell. För familjerna en instans som de kan kon-
takta.  

- Ett konsulterande arbetssätt, yrkesövergripande 
bedömning av servicebehovet, överenskommelse 
om en egen medarbetare och pararbete fungerar 
enligt familjernas behov.  

- För familjerna finns elektroniska tjänster: välfärds-
kontroll, kontakt och tidsbokning. 

- Koordinering av frivilligarbetet. 

- Barnfamiljerna har bättre tillgång till 
hjälp när de behöver det, överlapp-
ningar och ”för mycket hjälp” minskar. 

- Familjerna behöver stöd under en kor-
tare period. Klientskapen inom social- 
och familjetjänsterna blir kortvarigare. 

- Informationsöverföringen är effekti-
vare. 

- Gemensamma klientmöten och kon-
sultationer ökar. 

- Behovet av korrigerande tjänster 
minskar. 

  

Ansvarig instans: alla som arbe-
tar med barnfamiljer, i synnerhet 
de psykiatriska poliklinikerna, 
barnskyddet. 

En elev med stödbehov 
har en trygg skoldag. 

- För avgifterna för eftermiddagsverksamheten be-
viljas stöd via social- och familjetjänsterna. 

- Skolornas mentalvårdsarbete med låg tröskel ut-
vecklas genom att öka psykologresursen och/el-
ler anställa en psykiatrisk sjukskötare. 

- De läroanstaltsspecifika studerandevårdsgrup-
pernas handlingsrutiner förenhetligas på kommu-
nens nivå.  
 
 

- Antalet skolbarn som är utan vuxen 
handledning under dagarna och på 
eftermiddagarna minskar. 

- Föräldrarna får det stöd de behöver. 
- Skolornas arbetsklimat förbättras 

och arbetsmiljön i skolorna blir lug-
nare. 

- Antalet remisser till psykiatrin, uppfölj-
ning på läsårsbasis. 

- Barnskyddsanmälningar som är gjorda 
av skolan/läsår. 

- Många frånvaron/läsår. 
- Antalet mobbningsfall. 
 

Extra handledning/stöd så att 
eleven kan vara med i skolan el-
ler får en ersättande syssla. 

  Ansvarig instans: utbildningsdi-
rektörerna och rektorerna. 

Bedömning av service-
behovet 

- För barnfamiljer och unga vuxna görs en helom-
fattande bedömning av servicebehovet i rätt tid. 

- Yrkesutbildade personer som arbetar med famil-
jen involveras mer aktivt i bedömningsarbetet.  

 

- Överlappande arbete minskas, sek-
torsövergripande arbete utnyttjas. 

Ansvarig instans: barnfamiljear-
betet, Lape-arbetsgruppen. 
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7.3 Vi leder och utvecklar tjänsterna för barn, barnfamiljer och unga tillsammans 

 
Mål Åtgärder Uppskattning av effekt: innehåll  

och mätare 
Tidsplan och ansvarig in-
stans 

Informationen om tjäns-
terna för barn, unga och 
barnfamiljer är tydlig. 
 
 
Servicehandledningen 
och -rådgivningen är sak-
kunnig och exakt. 

- Webbplatsen för barnfamiljer i Borgå.fi -webbtjäns-
ter utvecklas till en gemensam ”rådgivningspunkt” 
för tjänsterna för barnfamiljer. 

- De personer som arbetar med barn, unga och 
barnfamiljer känner till webbplatsen och hänvisar 
klienterna till den. 

- Hobbymöjligheterna som finns i Borgå samman-
ställs på en gemensam webbplats i Borgå.fi -tjäns-
ten.  

- För barnfamiljerna sammanställs en Sagoträdet-
/Stödträdet-servicekarta. 

- Information om utbildningar och lärdomar som 
fåtts vid dessa sprids till olika aktörer.   

- Användningen av den webbaserade servicekar-
tan Koppari fortsätts och utvidgas. 

- Marknadsföringen av webbplatsen Psykporten 
fortsätts.  
 
 
 

Det blir enklare för barnfamiljerna att hitta 
tjänster. Yrkesutbildade personer kan 
hjälpa klienterna bättre och kan hjälpa fa-
miljerna tillsammans då de känner till ser-
vicen i hela dess omfattning. Det överlap-
pande arbetet minskar. 
 
- Antalet besökare på webbplatsen. 
- Besöksstatistik för Koppari. 

 

Ansvarig instans: stadens kom-
munikationsgrupp, ansvariga 
personer som utses i enhet-
erna, planerare, enhetsche-
ferna, personalen. 

Navigatorn samlar alla 
yrkespersoner som kan 
vara väsentliga för den 
unga under samma tak 
så att principen för en 
lucka kan förverkligas.  
 

- Ansvarsområdena inom nätverket för yrkesövergri-
pande aktörer som arbetar med unga ska förtydli-
gas.  

- För gränsytorna mellan socialarbetet och ungdoms-
tjänsternas specialtjänster utarbetas tydliga arbets-
modeller och man testar på arbetet i arbetspar. 

- I Navigatorn ordnas kamratstödsgrupper och an-
nan gruppverksamhet med låg tröskel för unga.  

- För Navigatorn söks en sådan verksamhetslokal i 
centrala Borgå dit unga lätt kan komma och där 
unga inte stämplas. 

- Samarbetet mellan instanserna som 
tillhandahåller tjänster för unga effek-
tiviseras. 

- Det är lättare att få tidigt stöd än hit-
tills. 

- Det är lätt att bli klient. 
- Antalet klienter. 
- Orsakerna till klientskapet. 

Ansvarig instans: styrgruppen 
som grundas för Navigatorverk-
samheten.  
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Utnyttjandet av andras 
yrkeskunnighet i Borgå 
till fördel för barn och 
unga. 

- Gemensamma verksamhetsmodeller, till exempel 
Neuvo-projektets modell för skilsmässofamiljer, 
Marak, ICPD eller motsvarande och gemensamma 
utbildnings- och utvecklingsdagar. 

- Verksamheten med Maestro-stresshanteringskur-
ser fortsätts och koordineringen av kurserna eta-
bleras. 

- Staden koordinerar kamratstödsgrupper och 
dessa anordnas i samarbete med olika aktörer, or-
ganisationer och frivilliga. 

- Tillsammans utan åldersgräns -verksamhet: 
kafé/grupp/klubb för familjer och seniorer. 
 

- Nya gemensamma verksamhets-
modeller används och det ordnas 
fler gemensamma utbildningsut-
vecklingsdagar. 

- Barnfamiljer hittar lättare till kamrat-
stödsgrupperna och yrkesmänni-
skorna kan bättre vägleda klienterna 
till grupperna. Överlappningar försvin-
ner och gruppernas utbud ökar. 

 
 

Ansvarig instans: cheferna för 
och personalen vid alla en-
heter som arbetar med barn-
familjer, social- och hälsosek-
torns planerare. 

Ledning och utveckling 
av barnfamiljetjänsterna 
tillsammans så att åtgär-
derna ska förverkligas. 

- Den gemensamma välfärdsplanen för barn och 
unga styr verksamheten.  

- Genomförandet av åtgärderna enligt planen deleg-
eras till aktörerna och genomförandet av dem leds 
och följs upp. 

- En samarbetsgrupp för elevhälsan utses. 

- Uppföljning av genomförandet av åt-
gärderna.  

- Årliga uppföljningsrapporter. 

Ansvarig instans: Välfärdsgrup-
pen och välfärdsarbetsgruppen 
för barn och unga (Hyvis).  
 
Stadsdirektören utser 2016 en 
styrgrupp för elevhälsan på för-
slag av utbildningsdirektörerna. 

 

7.4 Välfärd hos barn och unga 

 
Mål Åtgärder Uppskattning av effekt: innehåll  

och mätare 
Tidsplan och ansvarig in-
stans 

Klientorienterad plane-
ring av tjänsterna – stöd 
där det behövs.  

 

- Tjänster även utanför tjänstetiden. 
- Sektorsövergripande arbete i arbetspar på fältet tar 

ut tjänsterna till barns och ungas verksamhetsmil-
jöer (fritiden, internet, skolan osv.). 

- Pop Up Navigatorn – på olika ställen och evene-
mang. 

- Nyttoanvändning av den tredje sektorn. 
 
 

 

- Klienterna erbjuds tjänster även ut-
anför tjänstetiden. 

Ansvarig instans: enhetsche-
ferna. 



32 (35) 

En bra integration för 
invandrarungdomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stöd för hobbyverksamheten. 
- Kamratstöd och ett levande bibliotek med ”karriärsti-

gar” för sådana som har blivit integrerade. 
- Mer samtal, hembesök och gruppinformationsmöten 

för klienterna inom invandrartjänsterna. 
- Kampanjen ”acceptera invandrare”. 
- Temadagar om olika nationaliteter i skolorna. 
- Utbildning av arbetstagare/samarbete med in-

vandrartjänsterna. 
 

- Invandrarungdomarna mår bra och 
uppnår goda studieframgångar. I sko-
lorna råder ett tolerant och accepte-
rande klimat. 

Ansvarig instans: invandrartjäns-
terna. 

I samarbete mellan alla som ar-
betar med unga, även ungdoms-
fullmäktige, tredje sektorn, Bestis-
projektet och Diak. 

 

Minskning av skolfrån-
varo. 

- Nya verktyg för ingripande i mobbning, till exempel 
utveckling av skolmedlarverksamheten. 

- Hela familjen får stöd. 
- Samma regler i alla skolor i olika saker. 
- Utveckling av verksamhetsmodeller för det praktiska 

arbetet vid övergångarna. 
- Stöd för studerande som riskerar avhopp.  

 

- Minskat antal frånvaron. 
- Bättre laganda i skolorna. 
- Färre studieavhopp. 

Ansvarig instans: skolornas om-
sorgs- och välmående team.  

 
I samarbete mellan alla som  
arbetar med skolbarn och stu-
deranden. 

Ökad motion i barns 
och ungas vardag. 

- Skolornas gymnastikutrymmen kan användas av ele-
verna under rasterna och matrasten.  

- Motionsprojekt med till exempel klassvis hederspris 
(t.ex. en dag på Borgbacken) 

- Idrottsgrupper direkt efter skolan. 

- Ökad välfärd. 
- Skolhälsoenkäten. 
- Skolhälsovårdens kontroller. 
- Alla grundskolor och gymnasier har 

tillägnat sig principerna för rörlig skola. 

  Ansvarig instans: 
- rektorerna 
- välfärdskoordinatorn 
- ungdomsfullmäktige, elevkå-

rerna, ungdomarna. 
Stöd för sysselsätt-
ningen. 

- Sommarjobb och sommarjobbssedeln används fortsätt-
ningsvis i staden.  

- Fler praktikmöjligheter vid stadens enheter. 
- Borgå utvecklar sin image som arbetsgivare, till exem-

pel svar om sommarjobb till alla som ansökt, inte en-
bart till dem som blivit utvalda. 

- Utbudet av PRAO-platser och arbetsförsöksplatser 
inom stadens enheter ökas, likaså anställning med lö-
nestöd och läroavtalsutbudet. 

- Verksamhet som riktas speciellt till invandrare. 
- Vi fortsätter att utveckla pedagogiseringen av verk-

stadsverksamheten för att möjliggöra examen. 
- Donfabriken genomförs årligen så att man vid sidan av 

arbetsplatser även presenterar studiemöjligheter och 
läroanstalter. 

- Ungas arbetsfärdigheter stärks och arbetsgivarna er-
bjuds träning inom handledning av unga arbetstagare. 
 

 
 

- Den unga personen blir medveten om 
olika möjligheter och får färdigheter för 
arbetslivet och lär sig kunskaper i väx-
elverkan.  

- Utbildningsvalen blir tydligare med 
hjälp av arbetserfarenhet.  

- Lönesubventionerat arbete främjar 
ungas sysselsättning på den öppna 
arbetsmarknaden när kompetensen 
blir bättre. 

- Unga får den arbetserfarenhet som 
de behöver. 

Ansvarig instans: Borgå stad: 
personalledning och enheter. 
 
Samarbetsparter: TE-byrån, Po-
sintra Östra Nylands läroavtals-
center, Borgå Företagare rf. 
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7.5 Delaktighet och påverkan 

 
Mål Åtgärder Uppskattning av effekt: innehåll 

och mätare 
Tidsplan och ansvarig in-
stans 

Aktörer inom den 
tredje sektorn som ar-
betar med barnfamiljer 
och barnfamiljer får 
bättre förutsättningar 
för verksamhet på eget 
initiativ. 

- Utbildning av frivilliga i bemötandet av barns och 
ungas problem. 

- Stöd för ordnandet av evenemang och hobbyverk-
samhet på eget initiativ, bland annat genom lokalar-
rangemang. 

- Verksamheten inom den tredje sektorn utvidgas och 
utvecklas ytterligare: barnpassningstjänsten, familje-
faddrar, byamormödrar och byamorfädrar, stödfamilj-
verksamhet! Mer stöd för den tredje sektorn. 

- De unga involveras i planeringen av tjänsterna (t.ex. 
servicedesign). 

- Frivilliga har bättre kompetens för att 
bemöta ungas utmaningar, unga har 
bättre tillgång till hjälp och kan fort-
sätta hobbyverksamheten trots svå-
righeter. 

- Barnfamiljer får stödpersoner och -fa-
miljer utan att vara klienter inom barn-
skyddet. 

- I Borgå finns mycket frivilligverksam-
het och tredje sektorns verksamhet 
för barnfamiljer. 

Ansvarig instans: : Enheten för 
förebyggande tjänster (fr.o.m. 
2017).  
 
Samarbetsparter: Församlingar, 
föreningar, organisationer, för-
äldrar, kultur- och fritidstjäns-
terna, småbarnspedagogiken, 
socialjouren, socialarbetet för 
barnfamiljer, missbrukskliniken, 
det förebyggande missbruksar-
betet. 

Klienternas delaktig-
het i tjänsterna och 
planeringen av tjäns-
terna ökas.  

- Användningen av erfarenhetsexperter inom tjänsterna 
ökas. 

- Regelbundet insamling av respons från dem som an-
vänder tjänsterna.  

- Möjliggörande av föräldrarnas verksamhet i kamrat-
stödsgrupper inom småbarnspedagogiken. 

- Servicedesign används som hjälp. 
- Skolspecifik plan för delaktighet och påverkan. 
- Enkäter om klientnöjdhet även med mobiltelefonen. 

- Klienterna deltar i planeringen och 
genomförandet av tjänsterna. 

 
 

Ansvarig instans: Cheferna för 
och personalen vid alla en-
heter som arbetar med barnfa-
miljer, planerare, sysselsätt-
ningstjänsterna, Hyvis. 

Främjande av ungas 
användning av olika 
sätt att påverka.  

- Informationsmöten och samtal i smågrupper om temat 
på skolorna. 

- Ungdomsfullmäktigeledamöterna besöker skolorna för 
att presentera sin verksamhet. 

- Ungas möjligheter att agera som kamratstödshandle-
dare ökas, till exempel fungerar de unga själv som 
klubbledare i Zentra. 

- Elevkårsverksamheten vid de olika skolorna förenhetli-
gas: anslag, stadgar. 

- Engagering i samhällsplanering. 

- Unga känner till olika sätt att på-
verka. 

- Ungas möjligheter till deltagande i 
frågor som gäller inlärning och be-
dömning har ökat. 

Ansvarig instans: barns och 
ungas delaktighet och infly-
tande -arbetsgruppen.  
 
Samarbetsparter bl.a.: Ung-
domsarbetare, ungdomsfull-
mäktige, kvalitetsteamet för 
utbildningstjänster, kommu-
naltekniken. 
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8 Genomförande och uppföljning 
 

I välfärdsberättelsen och tillhörande årsrapporter samlas välfärds- och hälsoinformation om barn, 
unga och barnfamiljer. I välfärdsberättelsen bedöms också tillståndet för välfärden i dessa målgrupper 
och eventuella utvecklingsbehov för att upprätthålla eller förbättra välfärden.  

I välfärdsplanen för barn och unga finns konkreta verktyg för att upprätthålla och öka välfärden. För 
genomförandet av planen behövs samtliga förvaltningar och olika samarbetsparter. Planens åtgärds-
förslag kan även användas som hjälp vid utarbetandet av sektorernas verksamhetsplaner. Tidspla-
nerna som finns i åtgärdsprogrammet styr de ansvariga instanserna så att dessa beaktar eventuella 
kostnader i sina budgetar och ekonomiplaner. Programmets centrala mål är att stärka det förebyg-
gande arbetet och ett fungerande samarbetsnätverk.   

Arbetsgruppen föreslår att planuppföljningen sköts av den arbetsgrupp som upprättat planen. Den år-
liga rapporteringen sker i samband med rapporteringen i välfärdsberättelsen, dessutom utarbetas det 
för bildnings- och social- och hälsovårdsnämnden samt stadsfullmäktige vartannat år ett sammandrag 
av hur målen har uppnåtts. Den första sammanfattningen gällande år 2017 och 2018 utarbetas i bör-
jan av 2019.  

Som bilaga finns i välfärdsplanen uppföljningsrapport 2016 till Barnskyddsplanen 2014-2017. Planen 
har färdigställts i samband med planarbetet.  
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