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1 BAKGRUND
Barnskyddslagens (417/2007) syfte är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt till särskilt skydd (1 §). Barnets föräldrar och andra vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets välfärd. Myndigheter som arbetar med barn och familjer
ska stödja föräldrar och vårdnadshavare i deras uppgift som fostrare och erbjuda familjen nödvändig hjälp tillräckligt tidigt samt vid behov hänvisa barnet och familjen till barnskyddet (2 §).
Yrkespersoner från flera olika branscher arbetar med barn, unga och barnfamiljer. Deras
ansvar och skyldigheter anges i olika lagar. Barns och ungas ålder fastställs på olika sätt i
dessa lagar. I till exempel barnskyddslagen anses som barn den som inte fyllt 18 år och som
ung person den som är mellan 18 och 20 år. I socialvårdslagen avses med barn den som är
under 18 år och med ung person den som är mellan 18 och 24 år. Enligt ungdomslagen är
en ung en person som inte fyllt 29 år. FN definierar som unga personer alla mellan 15 och
24 år. Målgruppen för denna plan omfattar ofödda barn till unga som fyllt 25 år.

Barnskyddslagen 12 § (29.12.2016/1501) ålägger kommunerna att göra upp en plan över verksamhet för att främja barns och unga personers välfärd samt för att ordna och utveckla barnskyddet. Denna plan godkänns i varje kommuns kommunfullmäktige och justeras åtminstone en gång
under varje fyraårsperiod. Planen bör tas i beaktande då budgeten och ekonomiplanen görs upp i
enlighet med kommunallagen (365/1995). En barnskyddsplan ska innehålla följande uppgifter:
• barns och unga personers uppväxtförhållanden och välfärdssituation
• åtgärder och tjänster som främjar barns och unga personers välfärd och förebygger problem
• behovet av barnskydd i kommunen, resurser som ska reserveras för barnskyddet, tillgängligt
servicesystem inom barnskyddet för skötseln av uppgifter enligt barnskyddslagen
• ordnande av samarbete mellan olika myndigheter samt sammanslutningar och anstalter som
producerar tjänster för barn och unga, samt om
• förverkligande och uppföljning av planen.
Enligt lagen om elev- och studerandevården (1287/2013) ska det i välfärdsplanen för barn och
unga anges hur elevhälsan vid läroanstalter i kommunens område genomförs.
Syftet med välfärdsplanen för barn och unga är att stödja sådan verksamhet där barnet eller den
unga står i fokus. Den hjälp som barn, unga och familjer behöver utgörs ofta av tjänster som ges
av olika aktörer och yrkespersoner. Det är också viktigt att beakta vardagsmiljön och hur mycket
aktörerna i vardagsmiljön bidrar till att stödja välfärden.

I arbetet med att förverkliga välfärdsplanen för barn och unga ligger fokus på barnet eller
den unga med familj. Planens åtgärder syftar till att verksamheten planeras, utvecklas och
genomförs tillsammans med barn, unga, föräldrar och vårdnadshavare samt andra aktörer
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Vanda stads välfärdsplan för barn och unga har utarbetats i en tväradministrativ arbetsgrupp
med följande personer:
Cantell-Forsbom Anna, ordförande (direktör för familjeservicen, verksamhetsområdet för social- och hälsovård)
Günther Katja (chef för verkstadsverksamheten, bildningsväsendets verksamhetsområde)
Harakka Tuija (ledande skolpsykolog, bildningsväsendets verksamhetsområde)
Marila-Penttinen Leena (specialsakkunnig, social- och hälsovårdens verksamhetsområde)
Paavonheimo Ritva (specialsakkunnig, social- och hälsovårdens verksamhetsområde)
Ristimäki Tia (koordinator för barn- och ungdomsservicen, bildningsväsendets verksamhetsområde samt verksamhetsområdet för social- och hälsovård)
Tasanko Pia (interaktionsexpert, verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö) Tuominen Meija
(planerare, verksamhetsområdet för koncern- och invånarservice)

I välfärdsplanen för barn och unga har man beaktat de för verksamhetsområdena avsedda verkstäderna, barnrådet, ungdomsfullmäktiges möte och organisationsenkäten som alla genomförts
under arbetet med planen. I planen har man också använt sig av Vandas tidigare välfärdsplan för
barn och unga, Hyvis och riktlinjerna för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster
som pågår medan välfärdsplanen utarbetas.
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2 BARNS OCH UNGAS VÄLFÄRD I VANDA
Åldersstrukturen bland befolkningen i Vanda är relativt ung. Den kulturella mångfalden märks i
synnerhet bland barn och unga, eftersom 20,7 procent av barn i åldern 0–15 år och 19,8 procent
av barn och unga i åldern 16–29 år har något främmande språk som modersmål. Den svenskspråkiga befolkningens andel av barn i åldern 0–17 år är 2,5 procent.
Största delen av barnen och ungdomarna i Vanda mår bra. Lågstadieelever upplever sitt hälsotillstånd som bättre än vad äldre barn och ungdomar gör. Det som är oroväckande i skolhälsoresultaten är att allt yngre ungdomar upplever att de har medelmåttig eller dålig hälsa och att cirka
en tredjedel varit bekymrade över sin psykiska hälsa under de senaste 12 månaderna.
Ungdomar i Vanda har hälsosammare levnadsvanor än tidigare. Trots detta minskar barns och
ungas fysiska aktivitet betydligt med åldern och andelen överviktiga har ökat bland ungdomarna.
I fråga om rusmedel ser situationen för alkoholkonsumtionen bättre ut än tidigare. Allt fler ungdomar undviker alkohol helt och hållet. Rökning och berusningsdrickande har också minskat bland
ungdomarna. Användningen av snus har däremot ökat bland grundskoleelever och studerande
vid yrkesläroanstalter.
Största delen av skoleleverna och studerandena trivs med att gå i skolan. Studerande vid yrkesläroanstalter trivs bättre med studierna än tidigare, och enligt de allra senaste resultaten från skolhälsoenkäten trivs de till och med bättre än gymnasieeleverna. De upplever också skoltrötthet i
mindre omfattning än gymnasieeleverna. Mobbning i skolan har hållit sig på ungefär samma nivå
som tidigare, och vid yrkesläroanstalterna har det skett en förändring i en något positivare riktning. Diskriminerande mobbning i skolan eller på fritiden är vanligast på högstadiet, varefter den
minskar betydligt.
Ungdomsarbetslösheten har minskat. Trots det får många ungdomar kämpa för att hitta sin plats
i samhället. Till exempel har andelen unga som fått utkomststöd en längre tid av befolkningen i
motsvarande ålder ökat. Utkomststöd för en längre tid är dessutom vanligare bland ungdomar i
Vanda än i andra större städer.
Fattigdom bland barnfamiljer är en risk för barnens välfärd och utveckling. Det finns faktorer som
tyder på fattigdom bland barnfamiljer i Vanda: andelen barnfamiljer som får utkomstöd av befolkningen har ökat och enligt den senaste skolhälsoenkäten uppskattar cirka en tredjedel av ungdomarna att familjens ekonomiska situation är måttlig eller dålig. Den relativa andelen ensamförsörjarhushåll som fått utkomststöd en längre tid av det totala antalet hushåll som får utkomststöd
har dessutom ökat.
Välfärdsskillnaderna är stora mellan olika grupper. Ungdomar födda utomlands, ungdomar med
funktionshinder eller ungdomar som placerats utom hemmet har det betydligt svårare med välfärden än många andra ungdomar. Man bedömer att närmare en femtedel av invandrarungdomarna (15–29 år) kan riskera att marginaliseras, vilket är mycket oroväckande. Mer information om
välfärden bland barn och unga med invandrarbakgrund finns i planen för kulturell mångfald.
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Största delen
av barnen och ungdomarna har någon
hobby.

Vanda är en stad
med ung åldersstruktur.
19,8 % av barn och unga i åldern 16–29 år har ett främmande modersmål.

Ungdomsarbetslösheten har minskat från
och med år 2016. Ändå är andelen unga som fått utkomststöd en
längre tid av befolkningen i motsvarande ålder störst bland de
stora städerna.
Andelen familjer
som får utkomstöd av barnfamiljer i Vanda har ökat under
de senaste tio åren.

Fysisk aktivitet
minskar betydligt med åldern, särskilt när högstadiet
börjar. Övervikt hos barn och
unga har ökat.

Rökning och berusningsdrickande bland
unga har minskat. Ändå röker
20 % av studerande vid yrkesläroanstalter dagligen och användningen av snus har
ökat.

Allt fler ungdomar
upplever att de har medelmåttig eller dålig hälsa, oftare
flickor än pojkar. Hälsovanorna och
den upplevda hälsan hos studerande vid yrkesläroanstalter är
sämre än hos gymnasieelever.

Många barn
och ungdomar, till
och med 28 % av högstadieeleverna, har upplevt
diskriminerande mobbning.

Bild 1. information om barn och unga i Vanda och deras välfärd

Mer information om välfärden bland barn, unga och barnfamiljer i Vanda:
- Den elektroniska resultattjänsten för Institutet för hälsa och välfärd angående enkäten Hälsa i skolan
(https://thl.fi/sv/web/barn-unga-och-familjer/forskningsresultat)
- Vanda stads resultat i skolhälsoenkäten (på finska) (www.vantaa.fi/hyvinvointityo)
- Publikationen Vantaan sosiaalisen raportoinnin pilotti
• Sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön rajapinnat – sosiaalisen raportoinnin pilotti
(www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/julkaisut/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala)
• Publikationen Vantaan perhepalveluissa Sosiaalinen raportointi – prosessi ja kokemukset
(www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/julkaisut/sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimiala)
- Vandas välfärdsöversikt 2017 (på finska) (www.vantaa.fi/hyvinvointityo)
- Uppgifter om Vandabornas och finländarnas hälsa och välfärd
• Välfärdskompassen (www. hyvinvointikompassi.fi/sv/web/hyvinvointikompassi/)
• Terveytemme.fi (www.terveytemme.fi)
• Sotkanet (www.sotkanet.fi/sotkanet/sv/index)
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3		 TJÄNSTER FÖR BARN, UNGA OCH BARNFAMILJER
Åtgärder och tjänster som både främjar välfärden hos barn och unga och förebygger problem
produceras av olika aktörer och instanser såsom fritidsservicen, småbarnspedagogiken, utbildningen, social- och hälsovårdsservicen och annan service som stöder välfärden.
Aktörer och företag inom tredje sektorn producerar också tjänster. Samarbetet mellan aktörerna
är en viktig förutsättning för att främja och stöda välfärden hos barn, unga och barnfamiljer. Flera mångprofessionella arbetsgrupper och team är verksamma i Vanda, och till förfogande finns
också metoder för nätverksarbete som stöd för klientarbetet.
Servicen för barn, unga och barnfamiljer kan delas in till exempel i basservice avsedd för alla,
riktat stöd samt krävande tjänster och specialtjänster. Inom basservicen, till exempel mödra- och
barnrådgivningarna, småbarnspedagogiken och fritidsservicen stöds barns och ungas utveckling
och välfärd samt föräldraskap bland annat genom att i tid identifiera olika riskfaktorer som kan
hota hälsan och välfärden. Tjänsterna ska fokusera sig på tidigt stöd. Målet med tidigt stöd är att
bevara och förstärka barnens och familjernas livshantering och resurser.

Småbarnspedagogik är en viktig basservice och en viktig del av många barns och familjers
liv. 77,7 % av barnen i Vanda deltar i småbarnspedagogik (läget i september 2017). En utbildningsmässig och social jämlikhet och ett livslångt lärande förstärks med hjälp av småbarnspedagogik. Småbarnspedagogik skapar en god grund för barnets välfärd, utveckling och
utbildningsväg.

Tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå såsom barnskydd, psykiatriska tjänster för
barn och unga samt handikappservice riktas till barn, unga och barnfamiljer som befinner sig i
svåra livssituationer. Tjänsterna ska samordnas så att barn och unga får bästa möjliga hjälp och
stöd när de behöver det.
Välfärden hos barn, unga och barnfamiljer påverkas också av en trygg livsmiljö av hög kvalitet. En
god samhällsplanering stöder och främjar att sociala kontakter uppstår och ger familjerna mångsidiga förutsättningar att leva, uppleva och samverka tillsammans.
Tjänster för barn och unga planeras så att de passar alla kommuninvånare. Tjänsternas övergripande teman är jämlikhet, likvärdighet, kulturell mångfald, tvåspråkighet, delaktighet och trygghet. I interaktionen med kommuninvånarna betyder detta att man ska ta hänsyn till könets, språkets och kulturens betydelse i klientens liv och i tjänsternas utveckling och användarmöjligheter.
För den svenskspråkiga befolkningen garanteras tjänster enligt grundlagen för barn och unga.
Stadens alla aktörer främjar välfärden hos barn, unga och barnfamiljer, också familjer med till
exempel handikappade familjemedlemmar. Verksamhetens mål i arbetet med dessa familjer är att
främja likvärdighet det vill säga eliminera skadeverkningar som begränsar till exempel en handikappad persons funktionsmöjligheter och deltagande. Trygghet är en viktig del av välfärden. En
egen åtgärdsplan för att främja trygghet och säkerhet utarbetas i Vanda.
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TJÄNSTER FÖR BARN, UNGA OCH FAMILJER I VANDA
Tjänster på specialnivå och allra mest krävande nivå
HANDIKAPPSERVICE

BARNSKYDD
•
•
•
•
•

SOCIALOCH KRISJOUR

LIVSMILJÖ, BOENDE,
INFRASTRUKTUR

SOCIALARBETET
INTENSIVT FAMILJEARBETE
FAMILJEREHABILITERING
VÅRD UTOM HEMMET
EFTERVÅRD

SPECIALISERAD SJUKVÅRD
•
•
•
•
•

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI
KLIENTSPECIFIKA KONSULTATIONER
NÄTTERAPI
HYKS VARHAIN
ANNAN SPECIALISERAD SJUKVÅRD

Organisationer,
församlingar
och religiösa
samfund

SEKTORS-ÖVERGRIPANDE
SAMARBETE
OCH TIDIGT
STÖD

DELAKTIGHET,
JÄMSTÄLLDHET
LIKVÄRDIGHET,
TVÅSPRÅKIGHET,
TRYGGHET

Basservice och riktade tjänster
FOSTRAN OCH UTBILDNING
SMÅBARNSPEDAGOGIK
• DAGVÅRD
• ÖPPEN SMÅBARNS
-PEDAGOGIK
• FÖRSKOLEUNDERVISNING
• VÄLFÄRDSARBETE INOM
FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

SKOLOR
• ELEVVÅRD
• TRESTEGSSTÖD INOM
UNDERVISNINGEN
• UNDERVISNING FÖR
OLIKA SPRÅK- OCH
KULTURGRUPPER
• KLUBBVERKSAMHET
• EFTERMIDDAGSVERKSAMHET

FRITIDSVERKSAMHET
OCH INVÅNARSERVICE
• BIBLIOTEK
• KULTUR OCH IDROTT
FÖR BARN OCH UNGA
• INVÅNARLOKALER
• VANDAINFO

UNGDOMSSERVICE
• UNGDOMSARBETE
• UNGDOMSARBETE
I SKOLORNA
• UNGDOMSVERKSTÄDER
• UPPSÖKANDE ARBETE
• STÖDDA LÄROAVTAL
• OHJAAMO/NAVIGATORN

LÄROANSTALTER
• STUDERANDEVÅRD
• STÖD FÖR LÄRANDE OCH STUDIER
• UTBILDNINGSVÄGAR FÖR INVANDRARE

HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

SOCIALTJÄNSTER FÖR BARNFAMILJER

FÖREBYGGANDE
HÄLSOVÅRD
• MÖDRA- OCH
BARNRÅD-GIVNING,
WEBBRÅDGIVNING
• RÅDGIVNINGENS
FAMILJEARBETE
• SKOLHÄLSOVÅRD
• STUDERANDEHÄLSOVÅRD

TIDIGT STÖD
• FAMILJEARBETE ENLIGT
SOCIALVÅRDSLAGEN
• HEMSERVICE FÖR
BARNFAMILJER
• FAMILJECOACHER

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

PRIMÄRVÅRD
• SJUKVÅRD OCH JOUR
BARNNEUROLOGii
MUN- OCH TANDVÅRD
REHABILITERING
• TALTERAPI
• ERGOTERAPI
• FYSIOTERAPI
• NÄRINGSTERAPI

PSYKOLOG- OCH NEUROPSYKOLOG-TJÄNSTER
STÖDTJÄNSTER
FÖR INTEGRATION

Bild 2. Tjänster för barn, unga och familjer i Vanda.
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PSYKOSOCIALT STÖD
• UPPFOSTRINGS- OCH
FAMILJERÅDGIVNING
• FAMILJERÄTTSLIGA
TJÄNSTER
• SKILSMÄSSOTJÄNSTER
• UNGDOMSCENTRALEN
NUPPI
FAMILJESOCIALT ARBETE
UTKOMSTSTÖD
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3.1 VERKSAMHETSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE
HÄLSOVÅRD OCH FÖREBYGGANDE MUN- OCH TANDVÅRD
Förebyggande hälsovård och mun- och tandvård är viktiga tjänster som främjar och stöder välfärden hos barn och unga. I kommunen utarbetas för varje fullmäktigeperiod ett gemensamt verksamhetsprogram för ovan nämnda verksamheter i samarbete med social- och hälsovårdsväsendet
och bildningsväsendet (på finska:) (www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/julkaisut/
sosiaali-_ja_terveydenhuollon_toimi- ala). Syftet med verksamhetsprogrammet är att stödja samarbetet mellan olika förvaltningsområden i arbetet med att främja hälsa och välfärd hos barn och
unga.
I verksamhetsprogrammet redogörs för
• verksamhetsledning, ansvarspersoner och personalresurser
• verksamhetens innehåll och förfaringssätt
• multiprofessionella verksamhetsmodeller och lokala vårdkedjor
• verksamhetens utvecklingsbehov och planer.
Verksamhetsprogrammet (på finska: EETH Toimintaohjelma 2018–2021) är en del av en större verksamhets- och ekonomiplan som utarbetas för varje fullmäktigeperiod i kommunen. Varje år rapporteras det i verksamhetsberättelsen om hur planen har förverkligats till de förtroendeorgan som
ansvarar för kommunens folkhälsoarbete. Verksamhetsprogrammet uppdateras varje fullmäktigeperiod i Vanda i samband med välfärdsplanen för barn och unga.

3.2ELEVVÅRD OCH STUDERANDEVÅRD
Välfärdsarbetet inom förskoleundervisningen
Välfärdsarbetet inom förskoleundervisningen (elevvård) går ut på att övergripande se till att barnen mår bra. Till välfärdsarbetet inom förskoleundervisningen hör:
• förebyggande gemensamt välfärdsarbete som inbegriper arbete som stöder allas välfärd i förskolan genom olika metoder
• individuellt välfärdsarbete som inbegriper rådgivningens hälsovårdstjänster, psykolog- och kuratortjänster och vid behov tjänster av en sektorsövergripande sakkunniggrupp som sammansatts för barnet.
Välfärdsarbetets mål är att skapa en sund och trygg uppväxt- och lärmiljö i förskolan. Till uppgiften hör att främja hela gruppens välfärd samt stärka och stödja gemenskapens verksamhetskultur. I en välfungerande gemenskap råder en förtroendefull och trygg atmosfär. Förskolegruppen
och ett barn som deltar i förskoleundervisningen har möjlighet att få elevvårdstjänster av förskolans psykolog, kurator eller av båda. Elevvårdsarbetet vid daghem leds av daghemsföreståndaren. Viktigt i välfärdsarbetet inom förskoleundervisningen är att garantera en hel utbildningsväg
för barnet med hjälp av ett tätt samarbete mellan småbarnspedagogiken och den grundläggande
utbildningen.
Välfärdsarbetet inom förskoleundervisningen (www.www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/forskoleundervisning/barnet_i_forskolan/valmaende_och_halsa).
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Välmående och hälsa hos barn i skolåldern
Elevvården stöder barnens lärande och välfärd och främjar samarbetet mellan hem och skola.
Alla vuxna som arbetar i skolan värnar om skolelevernas välbefinnande och lärande i samarbete
med hemmen. Elevens välbefinnande i skolan påverkas av en trygg och sund skolmiljö och av tillräckligt med stöd i lärandet och skolgången. Välfärdsarbetet innebär att bemöta, uppmuntra och
hjälpa eleven samt stärka elevens delaktighet.
Målet med elevvårdsarbetet är att på ett förebyggande sätt och i ett tidigt skede ta itu med elevens eventuella svårigheter i skolgången och vid behov hänvisa eleven till utomstående hjälpare.
Elevvården stöder också välfärden inom hela skolgemenskapen. I varje skola arbetar en skolpsykolog, skolkurator och skolhälsovårdare utöver undervisningspersonalen. Skoleleverna får också
tandvård och vård av skolläkare. Skolbespisningen är också en del av elevernas välfärd. En elev
har rätt till elevvård under hela grundskolan. Skolans elevvårdsarbete leds av skolans rektor.
Välmående och hälsa hos barn i skolåldern (www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/
grundlaggande_utbildning/valmaende_och_halsa).
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Stöd i frågor som rör studier och välbefinnande
vid gymnasier och yrkesläroanstalter
I gymnasierna och läroanstalterna i Vanda främjas välfärden hos studerande både på grupp- och
individnivå. Sakkunniga inom studerandevården hjälper studerande i olika problem och frågor.
Studerande vid gymnasierna och yrkesläroanstalterna i Vanda har tillgång till bland annat psykolog-, kuratortjänster samt studerandehälsovårdens tjänster.
Studerandevårdens syfte är att främja lärande, hälsa och välfärd hos studerande, värna om allas
välbefinnande i yrkesläroanstalten samt se till att studiemiljön är sund och trygg. Studerandevård
är en uppgift för alla anställda som arbetar i läroanstalterna och ansvarar för studerandevårdens
tjänster.
Stöd i frågor som rör studier och välbefinnande vid gymnasier och yrkesläroanstalter (www.vanda.fi/smabarnspedagogik_och_utbildning/grundlaggande_utbildning/valmaende_och_halsa).

3.3 BARNSKYDD
Till servicehelheten för barn- och familjeinriktat barnskydd (www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster_till_barnfamiljer/barnskyddet) hör socialarbetet vid öppenvården, socialarbetet inom
vård utom hemmet (också eftervård), barnskyddets stödtjänster, Grans familjerehabliteringscenter samt Ekbrinkens mottagningshem och Bäckby mottagningshem.
I Vanda har mottagandet av barnskyddsanmälningar (på finska:) (www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsi- perheiden_palvelut/lastensuojelu/lastensuojeluilmoitus) centraliserats till
teamet inom barnskyddsjouren under tjänstetid. En barnskyddsanmälan kan också lämnas till
serviceenheten för nya klienter, samma enhet kan också kontaktas för bedömning av stödbehovet
i enlighet med socialvårdslagen. Barnskyddsanmälningar utanför tjänstetid tas emot centraliserat vid social- och krisjouren i Vanda (www.vanda.fi/halsovard_och_sociala_tjanster/halsovardstjanster/forsta_hjalp_och_jourer/social-_och_krisjouren ).
Efter att en barnskyddsanmälan om ett barn har gjorts utreds barnskyddsbehovet (på finska:)
(www.vantaa.fi/terveys-ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu/lastensuojelutarpeen_selvitys). Utredningar om behovet av barnskydd och bedömningar av servicebehovet i
enlighet med socialvårdslagen görs i serviceenheten för nya klienter. Utifrån bedömningen av servicebehovet hänvisas klienterna till tjänster enligt deras behov. Till det planmässiga socialarbetet
hänvisas klienter som behöver långvarigt stöd.
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Det planmässiga socialarbetet inom barnskyddets öppenvård har centraliserats till barnskyddets
verksamhetsenheter i östra och västra Vanda. Verksamheten vid barnskyddets stödenhet omfattar
alla tjänster inom social handledning i hemmet för barnskyddets klientfamiljer: brådskande utredning av familjens situation, intensifierat arbete med ungdomar, intensifierat familjearbete samt
social handledning inom eftervården för unga.
I Vanda finns två verksamhetsenheter för vård av barn utom hemmet: Ekbrinkens mottagningshem och Bäckby mottagningshem (på finska:)(www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu/ lasten_vastaanottokodit). Den egna serviceproduktionen inom
vård utom hemmet kompletteras med köpta tjänster antingen som institutionsvårdplatser eller familjevårdplatser.
Placering i en fosterfamilj är alltid det primära alternativet för barn som placerats utom hemmet.
Långvariga placeringar inom familjevården har ökat betydligt i Vanda, och resurser har anvisats
för rekrytering av fosterfamiljer. Målet under de närmaste åren är att utöka familjevården så att
60 % av de långvariga placeringarna förverkligas inom familjevården. I krissituationer ordnas det
också mottagningsfamiljeverksamhet i Vanda.
Ett eftervårdcenter för unga i Vanda (på finska:) (www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_palvelut/lastensuojelu/tukea_sijoituksen_jalkeen) erbjuder mångsidigt stöd för unga
i åldern 16–20 år som håller på att frigöra sig från fosterfamiljer och anstalter, och deras familjer.
Grans rehabiliteringscenter (på finska:)(www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/lapsiperheiden_pal- velut/lastensuojelu/perhekuntoutus) erbjuder familjerehabilitering dygnet runt och utredning av familjens situation för Vandafamiljer som är klienter inom barnskyddet.

12

13

Barnskyddets resurser och klientantal
Beslut om resurser som reserveras för barnskyddet fattas varje år i Vanda stads ekonomiplan. I
driftsplanen är resursen som reserverats för barnskydd 54,4 miljoner euro för år 2018. Antalet
anställda inom barnskyddet är 301. Välfärden hos barn, unga och familjer stöds på många olika
sätt inom stadens verksamhet och tjänster, utöver de resurser som riktats direkt till barnskyddet.
I första hand strävar man alltid efter att stödja barnet och barnets familj inom sådana tjänster
som följer socialvårdslagen. Stödåtgärder inom barnskyddet vidtas när ett barnskyddsbehov har
konstaterats utifrån bedömningen av servicebehovet.
I Vanda har antalet barnskyddsanmälningar ständigt ökat (se tabell 1). Under år 2017 har 7,5
% av befolkningen i motsvarande ålder (0–17 år) omfattats av stödåtgärder inom öppenvården
(Folkräkningens inofficiella förhandsuppgifter 1/2018). Efter att den nya socialvårdslagen trädde
i kraft 1.4.2015 har klientantalet minskat. Tjänsterna som produceras med stöd av socialvårdslagen har inverkat på att en del av dem som tidigare varit barnskyddets klienter tidigare nu har fått
ta del av sådan service som hör till de tjänster som följer socialvårdslagen.
Antalet barn som omhändertagits har hela tiden ökat under de senaste åren och år 2017 fattades
beslut om omhändertagande för 108 enskilda barn. Antalet brådskande placeringar har också
ökat: år 2016 var antalet barn som placerats i brådskande ordning 155 st., medan antalet redan
stigit till 234 st. år 2017. I motsvarande mån har placeringarna inom öppenvården minskat jämfört
med året innan. Bland de placerade barnen framhävs de unga årskullarna (7–12 år och 13–15 år).
År 2017 fanns det 3666 klienter under 18 år inom barnskyddets alla tjänster (öppenvård, vård utom
hemmet och eftervård), vilket är 8 % av Vandas befolkning i motsvarande ålder (Folkräkningens
inofficiella förhandsuppgifter 1/2018).

Under loppet av ett år

2013

2014

2015

2016

2017

Antalet barnskyddsanmälningar

7743

7435

8097

8207

9534

Enskilda barn som det gjorts barnskyddsanmälan om

4150

4005

4394

4392

4724

Barn som varit klienter inom barnskyddets öppenvård
(0–17 år)

4832

4666

4083

3345

3533

Barn som placerats i brådskande ordning

247

215

187

155

234

Nya barn som omhändertagits

89

71

84

86

108

Placeringar inom öppenvården

159

128

149

231

191

Placerade barn

772

779

757

754

815

av vilka placerats inom familjevården
(fosterfamilj eller familjehem)

308

362

366

374

394

Tabell 1. Antalet klienter inom barnskyddet i Vanda åren 2013–2017.
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Barnskyddets utvecklingsåtgärder i Vanda
I och med den nya socialvårdslagen (1301/2014, trädde i kraft 1.4.2015) har tyngdpunkten i socialtjänsterna övergått från korrigerande specialtjänster till mer förebyggande allmänna tjänster.
Enligt den nya socialvårdslagen har barnet och barnets familj en stark rätt att få förebyggande
tjänster utan att vara klient inom barnskyddet. Vanda stads målsättning är att minska antalet
barnskyddsklienter. Målsättningen är att flytta över tyngdpunkten i tjänsterna från korrigerande
tjänster till tjänster inom ett tidigare stöd.
Vanda stads barnskydd utvecklas aktivt. Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat om utvecklingsåtgärder som gäller barnskyddet och om nödvändiga tilläggsresurser i november 2017. Åtgärderna är bland annat att öka personalresursen inom barnskyddet, främja personalförmåner
och en sporrande lönesättning och stödja socialarbetarnas kompetens och välbefinnande i arbetet. Socialarbetet inom barnskyddet förstärks genom att införa en modell för systematiskt socialarbete. I verksamhetsmodellen utvecklas barnskyddets socialarbete till ett arbete med många aktörer, och de anställdas kompetens utvecklas och stärks i riktning mot ett relationsbaserat socialt
arbete. Åtgärderna vidtas i samarbete med de anställda och åtgärderna rapporteras till nämnden
varje månad.
Barnskyddet i Vanda deltar också i programmet för utveckling av barn- och familjetjänster genom
att utveckla verksamheten på specialnivå och den allra mest krävande nivån samt integrationen
av servicen. I programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (Lape) är målsättningen en
enhetlig barnskyddspraxis på nationell nivå.

4 BARNS OCH UNGAS RÄTT ATT DELTA OCH PÅVERKA
Enligt lagstiftningen ska myndigheterna erbjuda barn och unga möjligheter att delta och påverka
i frågor som berör dem. Det föreskrivs om barns och ungas delaktighet i bland annat grundlagen,
kommunallagen, ungdomslagen, lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om
yrkesutbildning och barnskyddslagen. Artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter betonar också barnets rätt att delta, och tillförsäkrar varje barn som är i stånd att bilda egna åsikter
rätten att fritt uttrycka sina egna åsikter i alla frågor som rör barnet och rätten att få sina åsikter
beaktade. Delaktighet och upplevelsen av att vara delaktig har en viktig betydelse för människans
välbefinnande. Upplevelsen av att vara delaktig och sociala nätverk kan fungera som skyddande
faktorer för barn eller unga också när det i barnets eller den ungas liv finns något som hotar välbefinnandet.
Vad är delaktighet och påverkan?
Delaktighet innebär att ett barn eller en ung person har möjlighet att delta och framför allt
får uppleva att hen är en del av något. Med påverkan avses framförande av åsikter och
idéer, dryftande av olika frågor samt diskussion kring dessa, beslutsfattande, medverkan
samt utvärdering och utveckling av verksamheten.
Barns och ungas delaktighet och beaktandet av den är framförallt en attityd och ett sätt att arbeta. Delaktighet förverkligas bäst vid verkliga mötes- och samspelssituationer i vardagen. I Vanda
kan barn och unga delta och påverka på många olika sätt.
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Exempel på barns och ungas möjligheter att delta och påverka
Barns och ungas egen verksamhet
Barn och unga kan vara med och påverka, vid behov med hjälp av något understöd, till exempel
genom att delta i organisationsverksamhet, organisera verksamhet och evenemang, lämna in initiativ och ge respons exempelvis via sociala medier genom att skriva, diskutera eller dela t.ex. bilder
och videor.

Möjligheter att påverka servicen
Barn och unga har möjlighet att påverka servicen genom att delta i till exempel pågående servicedesignprojekt, diskussionsmöten och workshoppar och genom att svara på olika kundenkäter.
Barn och unga kan delta, engagera sig och påverka servicen i vardagen till exempel på följande
sätt:
• Inom småbarnspedagogiken kan barnen delta och påverka genom att göra upp regler tillsammans, utföra små dagliga sysslor och uppgifter samt planera och förverkliga verksamhet
och lärmiljöer till exempel med hjälp av lek- och verksamhetstavlor och -kort, temagrupper och
barnmöten. Olika barnmöten, omröstningar och att gemensamt komma överens om till exempel
regler för gruppen främjar barnens möjligheter att påverka frågor som berör den egna gruppen
och lyfter fram barnens möjligheter att påverka. Barnen deltar i planeringen och bedömningen
av lärmiljön och gruppens verksamhet. I varje barngrupp utvecklas lämpliga sätt för gruppen
att delta och påverka.
• I skolor och läroanstalter får elever och studerande delta och påverka bland annat i elev- och
studerandekommittén, vänelevsverksamheten och kamratmedlingen, verksamheten Skolan i rörelse och olika temagrupper (bland annat matråd och miljögrupper).
• På fritiden får barn och unga delta genom att vara med i organiseringen av bland annat konstprojekt, verksamheten Sport för alla, klubbar och grupper, workshoppar, föreställningar, utställningar och evenemang.
• Unga deltar i stor utsträckning i planeringen och genomförandet av det egna bostadsområdet
(till exempel nya byggnader och byggnader som behöver byggas om samt grönområdesbyggande) Dessutom utvärderar ungdomarna verksamheten och påverkar på så sätt bland annat
ungdomslokalernas och ungdomsverkstädernas innehåll. Unga kan ansöka om verksamhetspenning för att genomföra egna projekt, och ungdomsfullmäktige fungerar som ungdomarnas
röst i frågor som berör dem. Ungdomarnas egna verksamhetsgrupper verkar i ungdomslokalerna. Deltagande budgetering tillämpas i ungdomsarbetet.
• Inom socialservicen är det viktigaste att barn och unga har möjlighet att delta i och påverka behandlingen av sina egna ärenden på ett åldersanpassat vis. Delaktigheten har betydelse bland
annat för barns och ungas identitet och servicens effekt. Lagstiftningen ska följas inom servicen. Till exempel i barnskyddslagen fastställs det ingående när man ska höra och träffa barnet
eller den unga personen. Inom barnskyddet utvecklar man hela tiden barns och ungas delaktighet: ett exempel är en mätare av funktionsförmågan som används och som stärker barnets
delaktighet i behandlingen av sina egna ärenden. I barnskyddsanstalterna kan barn och unga
påverka olika frågor och framföra sina egna åsikter bland annat på möten som ordnas varje
vecka.
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Möjligheter att påverka livsmiljön
En trivsam närmiljö har också en stor betydelse för barns och ungas välbefinnande. I Vanda är
målet att barn och unga varje år får möjlighet att påverka miljön till exempel genom olika projekt.
Nya möjligheter för barn och unga att påverka skapas bland annat med hjälp av en samarbetsmodell med namnet Barn och ungdomar bygger upp sin boendemiljö. Projekt kan uppstå också
på initiativ av barn och unga eller vuxna som arbetar tillsammans med dem.

Möjligheter att påverka beslutsfattandet i staden
Barn och unga kan påverka beslutsfattandet i staden bland annat genom ungdomsfullmäktige.
Ungdomsfullmäktige är en påverkargrupp för ungdomar i åldern 13–18 år. Till ungdomsfullmäktige
väljs vid val 20 ordinarie ledamöter och 10 ersättare för två år åt gången. Alla Vandabor i åldern
13–18 år har rätt att ställa upp som kandidat och rösta i valet. Ungdomsfullmäktige bevakar de
ungas intressen och lyfter fram frågor som är viktiga för ungdomar.

Vanda ungdomsfullmäktige 2018–2019.
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Påverkardagen
Påverkardagen för barn och unga firas varje år i Vanda. Under påverkardagen för barn och unga
fram ärenden som de uppfattar som viktiga till beslutsfattarnas och anställdas kännedom genom
frågor, förslag och initiativ. Påverkardagen gäller likvärdigt alla barn och ungdomar i åldern 7–18
år som är bosatta i Vanda. Barn i förskoleåldern bidrar också med sina egna hälsningar.
Närmare information:

• www.sivistysvantaa.fi/nuortenvantaa/artikkelit/vaikuta.html (på finska)
• www.vanda.fi/forvaltning_och_ekonomi/delta_och_paverka/initiativ_och_respons
• www.vantaa.fi/varhaiskasvatus_ja_koulutus/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen_kehittaminen/
palvelujen_kehittaminen (på finska)
• www.vantaa.fi/lapsetjanuoretymparistonsarakentajina (på finska)
• www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/ (på finska)

5 PARTNERSKAP
Aktörer inom Vanda stad har på egen hand och tillsammans ingått partnerskap med ett flertal
externa aktörer. I och med partnerskap blir expertisen och kompetensen bland stadens aktörer
mångsidigare och barn och unga kan få bästa möjliga stöd både under goda tider och vid eventuella problem. Nedan följer exempel på Vanda stads olika partnerskap.
Idrottsföreningar skapar mångsidiga möjligheter för alla åldrar att utöva idrott och motion både
på hobby- och tävlingsnivå, både individuellt och i lag. Det finns 220 idrottsföreningar verksamma i Vanda och cirka 70 idrottsgrenar som kan utövas. (www.vantaa.fi/vapaa-aika/liikunta/palvelut_seuroille/ vantaalaisia_urheiluseuroja) (på finska).
Konstfostran ges inom musik, ordkonst, dans, scenkonst (cirkuskonst och teaterkonst) och visuell
konst (arkitektur, bildkonst och hantverk). 21 läroanstalter eller föreningar ordnar grundläggande konstundervisning i staden. Dessutom finns det tiotals föreningar i Vanda (www.vantaa.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kulttuuria_vantaalla/kulttuuriyhdistykset) (på finska), som ordnar konst- och
kulturverksamhet också för barn och unga.
Ungdomsorganisationer och organisationer för barn i skolåldern erbjuder barn och unga mångsidig verksamhet i enlighet med organisationernas egna principer och värderingar. Det finns 60
registrerade föreningar som enbart omfattas av Vanda fritidsnämnds understöd. Invandrarorganisationer ordnar också verksamhet för barn och unga. Organisationerna erbjuder aktiv verksamhet, men är också en kanal för samhällsengagemang och därför viktiga medfostrare vid sidan av
skolan och hemmet.
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Invandrarorganisationerna ordnar verksamhet som stöder integrationen på olika språk allt från
läxklubbar till kvällsklubbar för barn och unga. Dessutom utför en del organisationer uppsökande
ungdomsarbete för att förebygga marginalisering.
Handikapporganisationer samt deras lokala föreningar ordnar verksamhet av olika slag, bland
annat kamratstödsträffar, första vetskap-kurser och gemensamma träffar. Varje handikapporganisation har mycket aktuell information och specialsakkunskap om organisationens egen handikappgrupp.
VANVARY ry (Vantaan Vanhempainyhdistysten alueyhdistys www.vanvary.fi) är en regional förening för föräldraföreningar i Vanda som verkar i samarbete med småbarnspedagogiken, den
grundläggande utbildningen och läroanstalterna på andra stadiet. Vanvary ordnar gemensamma
träffar samt diskussionsmöten och utbildningar och informerar om föräldraföreningarnas och paraplyorganisationens verksamhet. Föreningen lämnar in förslag och initiativ och tar kontakt med
myndigheter för att få till stånd olika reformer och förnyelser.
Församlingar och religiösa samfund ordnar verksamhet av många olika slag. Till exempel är de
evangelisk-lutherska församlingarnas familjeklubbar och -kaféer avsedda för barn under skolåldern och deras föräldrar eller barnskötare som tar hand om barnen hemma. Verksamheten är
öppen för alla. Öppen verksamhet för familjer är också olika familjeevenemang, fostrarkvällar, föreläsningar, läger, utflykter, lopptorg, familjemässor och familjegudstjänster.
Finlands Röda Kors skyddshus för unga (https://www.rodakorset.fi/node/2421) stöder på många
sätt ungdomarna och deras familjer. På skyddshuset kan du få diskussions- och krishjälp. De
ungas skyddshus ordnar också vän- och gruppverksamhet.
Skyddshemmet Vantaan turvakoti i Vanda (https://vantaanturvakoti.fi/pa-svenska/) hjälper alla
parter i våldet i nära relationer och erbjuder expertis i frågor kring våld i nära relationer inom olika nätverk. Utgångspunkten för arbetet är att trygga barnets bästa under alla förhållanden. Våldet är skadligt för alla familjemedlemmar: våldsoffer, förövare och vittnen.
Polisens förebyggande verksamhet är ett samarbete mellan polisen, intressegrupper och medborgare för att skapa och upprätthålla säkerhet. Målsättningen är att förebygga brott och störande av allmän ordning. Samarbetet med skolor och tidigt ingripande i brottslighet som begås
av barn och unga är viktiga teman i den förebyggande verksamheten. Polisinrättningen i Östra
Nyland arbetar med förebyggande verksamhet i alla kommuner inom det egna verksamhetsområdet, också i Vanda (https://www.poliisi.fi/sv/ostranyland/lahipoliisit).
Till Vantaan järjestörinki som är en intresseorganisation och ett samarbetsorgan för föreningar i
Vanda hör över 65 föreningar. Vantaan järjestörinki verkar i centrumet för medborgaraktivitet Leinikki. Närmare information finns på adresserna (på finska) www.leinikki.net och www.leinikki.net/
vantaan-jarjestorinki-ry.
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6 HANDLINGAR SOM UTGÅR FRÅN VÄLFÄRDSPLANEN
FÖR BARN OCH UNGA
Förslag av Vanda ungdomsfullmäktige för att verkställa
handlingarna
Det motionsinriktade levnadssättet ökar,
liksom idrotts - och motionsutövningen

Möjligheterna för möten mellan människor
samt interaktion utökas

• Alla får möjlighet till en förmånlig
hobby nära hemmet.
• Ett omfattande utbud av olika grenar
och motionsformer.
• Fler avgiftsfria användarturer som gör
det enkelt att utöva idrott och motion.
• Stadens gym ska vara öppna också för unga,
t.ex. i högstadieåldern.
• Utvidgade öppettider, t.ex. utomhusisbanornas
omklädningsrum ska ha öppet och belysningen
vara på ända till kl. 22.
• Mer marknadsföring och information om all verksamhet i skolor, sociala medier och så vidare.
• Fler turneringar skolor emellan och fler turneringsgrenar, t.ex. boboll eller volleyboll.
• Gemensamma motionsbetonade temadagar och
ledda rekreationsutflykter i naturen för skolorna.
• I Vanda kunde man hitta på och komma med idéer
till ett eget spel som skulle få ungdomarna att röra
på sig.

• Staden kunde öka möjligheterna till fritidsanvändning av lokaler, så att eleverna kunde stanna kvar i skolan för att umgås eller spela pingis.
• Mer samarbete mellan skolor och ungdomslokaler.
• Fler lokaler där det är möjligt att bara tillbringa
tid och umgås. Till exempel sådana lokaler och
utrymmen i köpcenter där ungdomarna får tillbringa tid.
• Fler evenemang och områdesmedel för evenemang som Konstens natt i Myrbacka.
• Mer information om lokaler och verksamhet
såsom avgiftsfria hobbyer, till exempel genom
kungörelser som publiceras i skolorna.

Hjälpbehövande identifieras,
det erbjuds heltäckande stöd och man ser till
att ingen marginaliseras

• En lärare som är lättsam och har sinne för humor
är lättare att tala med. Det är också lättare att gå
fram och tala med läraren om hen stannar kvar i
klassen efter lektionen och pratar med eleverna.
• Skolorna kunde ha utsedda lärare med vilka eleverna kunde tala om sådant som gäller dem själva.
Läraren skulle också aktivt kunna fråga hur eleverna har det eller mår.
• Det skulle vara bra om också kompisar och skolans
vuxna vid behov kunde hänvisa eleven till en
psykolog, i stället för att det enbart är eleven själv
som måste söka hjälp.

Mobbning och våld förebyggs och man ingriper
när dessa förekommer

• Två elever från varje klass borde utbildas
till kamratmedlare.
• Lärarna borde få mer utbildning i hur de ska ingripa vid utfrysning, diskriminering, retande och
mobbning.
• Enkäter om stämningen i klassen borde utföras oftare än en gång i året. Lärarna borde behandla resultaten från enkäterna tillsammans med eleverna
och åtgärda dåliga resultat.
• Lärarna borde vara mer uppmärksamma och
snabbare ingripa i mobbning. I nuläget ingriper
lärarna inte i så kallad ’tyst utskällning’ utan endast i synligt våld.
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A. Vandabornas hälsa och välfärd stärks i
och med hälsosammare levnadsvanor
Välfärdsprogrammets
målsättning
Det motionsinriktade
levnadssättet ökar,
liksom idrotts - och
motionsutövningen

Åtgärd
på programnivå

Handling som utgår från välfärdsplanen
för barn och unga

Deltar
i förverkligandet

Det skapas
mångsidiga, jämlika
och likvärdiga
möjligheter för att
man ska kunna
tillägna sig ett
motionsinriktat
levnadssätt.

Man gör det lätt att motionera (man uppmuntrar till motion på eget initiativ, verksamheten med idrottsapotek för barnfamiljer,
verksamhetsmodellen Sporttikaveri, skolornas
klubbverksamhet, läxor i gymnastik, möjlighet
att pröva nya idrottsgrenar och motionsformer).

Småbarnspedagogiken
Grundläggande
utbildningen
Ungdoms- och vuxenutbildningen
Svenskspråkiga servicen
Idrottsservicen
Kulturservicen
Ungdomsservicen
Olika organisationer
Församlingarna i Vanda

Fler möjligheter till olika idrottsaktiviteter i
barns och ungas vardag. Verksamhetsmodellerna Motionen går som en lek och Skolan i
rörelse etableras och verksamheten utvidgas
till andra stadiet i den mån det är möjligt.
Olika målgrupper och individuella mål beaktas i planeringen, förverkligandet och utvärderingen.
Verksamheten Sport för alla etableras.
Samarbetet mellan olika aktörer som uppmuntrar barn och unga till fysisk aktivitet intensifieras och samordningen förstärks.
Informationen och marknadsföringen av idrotts- och motionsmöjligheter effektiveras på
ett mångsidigt sätt genom att utnyttja olika
kanaler.
Föreningar uppmuntras att ordna idrotts- och
motionsverksamhet med låg tröskel.

De som inte rör på
sig särskilt mycket
uppmuntras att röra
på sig mer.
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Småbarnspedagogiken
Grundläggande
utbildningen
Ungdoms- och vuxenutbildningen
Svenskspråkiga servicen
Barn, unga och barnfamiljer som inte rör på
Idrottsservicen
sig särskilt mycket uppmuntras och inspireras
Ungdomsservicen
att röra på sig genom riktade insatser.
Förebyggande hälsovården
Man identifierar barn och unga som inte rör
på sig särskilt mycket och de faktorer som
begränsar deras möjligheter att röra på sig.
Också barn och unga som behöver särskilt
stöd beaktas.
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A. Vandabornas hälsa och välfärd stärks i
och med hälsosammare levnadsvanor
Välfärdsprogrammets
målsättning
Rökningen och
alkoholkonsumtionen
minskar

Åtgärd
på programnivå
Den öppna
diskussionen
om rökning och
alkoholbruk utökas.

Handling som utgår från välfärdsplanen
för barn och unga
Metoder för hur man tar upp frågorna och
motiverande intervjuer utvecklas inom all verksamhet.
Man identifierar och ingriper i testandet och
riskanvändningen av nikotinprodukter och berusande medel.
Det ordnas grupper som stöder en att sluta
röka.
Nya verksamhetsmodeller för att förebygga
användningen av nikotinprodukter och berusande medel hos unga utvecklas i samarbete med barn, unga, familjer och samarbetspartner.

Det riktade
förebyggandet av
och stödet för att
sluta röka och dricka
alkohol effektiveras.

Verksamheten riktas till:
- gravida och deras make/maka samt
föräldrar till barn i rådgivningsåldern
- studerande vid yrkesläroanstalter

Deltar
i förverkligandet
Grundläggande
utbildningen
Ungdoms- och
vuxenutbildningen
Svenskspråkiga
servicen
Ungdomsservicen
Förebyggande
hälsovården
Hälsostationerna
Missbrukarservicen
Familjeservicen
Olika organisationer
Församlingarna i
Vanda
Ungdoms- och
vuxenutbildningen
Ungdomsservicen
Förebyggande
hälsovården
Hälsostationerna
Missbrukarservicen
Familjeservicen
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B. Välfärdsskillnaderna minskar
Välfärdsprogrammets
målsättning
Välfärdsskillnaderna
mellan områdena
minskar

Åtgärd
på programnivå
Den positiva
särbehandling som
riktats till områdena
ökas.

Handling som utgår från välfärdsplanen
för barn och unga
Man utvecklar ett underlag för lokal välfärdsinformation.
Resurser och verksamhet riktas till det arbete
som görs tillsammans med barn, unga och familjer enligt den tillgängliga områdesinformationen.
Identifieringen av fattigdom bland barnfamiljer
och möjligheterna att erbjuda stöd förbättras
och stärks i all verksamhet.

Trivseln och säkerheten i
områdena utvecklas.

Man ser till att barn och unga kan delta i planeringen av bostadsområdena.
En separat åtgärdsplan för trygghet och säkerhet utarbetas, och handlingar i det lokala
trygghets- och säkerhetsarbetet skrivs in i åtgärdsplanen.

Välfärdsskillnaderna
mellan invånarna minskar

Möjligheterna till
hobbyverksamhet
utvecklas, så att allt fler
har möjlighet att utöva
en hobby.

Orsakerna till avsaknaden av hobbyer kartläggs.
Alla barn och unga erbjuds möjligheter till hobbyer, särskilt de barn och unga som inte har
någon hobby.
Olika målgrupper och individuella mål beaktas i
planeringen, genomförandet och utvärderingen
av hobbyverksamheten.
Avgiftsfria och förmånliga hobbyer som är öppna för alla (t.ex. klubbverksamhet i skolorna)
utvecklas i samarbete.
Informationen om hobbymöjligheterna sammanställs i ett lättillgängligt format.

Möjligheterna för möten
mellan människor samt
interaktion utökas.

Självständig gemensam verksamhet för barn,
unga och barnfamiljer stöds (t.ex. stärka grannsämjan, familjecenterverksamhet, föräldraföreningar och byafester).
Möjligheter för möten och nätverkande bland
den svenskspråkiga befolkningen skapas genom
att utveckla verksamheten Svenska rum.
Organisationernas och församlingarnas kunnande utnyttjas och det gemensamma arbetet
med olika organisationer och församlingarna
effektiveras.
Fler referensforum och kamratgrupper i samarbete med barn, unga och barnfamiljer, tredje
sektorn och företag. Det satsas på att informera
om grupperna.
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Deltar
i förverkligandet
Småbarnspedagogiken
Grundläggande
utbildningen
Ungdomsservicen
Verksamhetsområdet för
social- och hälsovård
Familjeservicen
Invandrarservicen
Församlingarna i Vanda

Bildningsväsendets
verksamhetsområde
Småbarnspedagogiken
Ungdomsservicen
Biblioteket
Verksamhetsområdet för
social- och hälsovård
Verksamhetsområdet
för markanvändning,
byggnad och miljö
Grundläggande
utbildningen
Svenskspråkiga servicen
Idrottsservicen
Kulturservicen
Ungdomsservicen
Biblioteket
Familjeservicen
Olika organisationer
Församlingarna i Vanda

Småbarnspedagogiken
Grundläggande utbildningen
Ungdoms- och vuxenutbildningen
Svenskspråkiga servicen
Kulturservicen
Biblioteket
Familjeservicen
Olika organisationer
Församlingarna i Vanda
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B. Välfärdsskillnaderna minskar
Välfärdsprogrammets
målsättning
Välfärdsskillnaderna
mellan invånarna minskar

Åtgärd
på programnivå
Mobbning och våld
förebyggs och man
ingriper när dessa
förekommer.

Handling som utgår från välfärdsplanen
för barn och unga
Sociala och emotionella färdigheter stärks.
Starkare modeller för att förebygga och ingripa i
mobbning i all verksamhet.
Barn och unga deltar och är sakkunniga i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten.
Åtgärdsplanen för att förebygga våld i nära relationer och inom familjen uppdateras.

Hjälpbehövande
identifieras, det
erbjuds heltäckande
stöd och man
ser till att ingen
marginaliseras.

Man ser till att den unga får det stöd som behövs
om hen inte har fått en studie- eller arbetsplats.

Föräldrarnas
välbefinnande och
föräldraskap stärks.

En klar och tydlig servicehelhet som stöder föräldraskap, parförhållande och skilsmässofamiljer utvecklas.

Det tidiga stödet för barn, unga och barnfamiljer
stärks och stöd riktas till familjer i en utsatt position.
Samarbetsstrukturerna och det gemensamma arbetet inom kommunen och tillsammans med samarbetspartner stärks.
Barn, unga och deras föräldrar/vårdnadshavare
tas med i utvecklingen av tjänster och verksamheter.
Man uppmuntrar särskilt de barn och unga som inte
annars skulle delta i utvecklingsarbetet.
Barnens och ungdomarnas perspektiv tas i större
beaktande när effekterna bedöms på förhand.

Man ser till att barnavård ordnas under den tid som
invandrarföräldrar som är hemma med sina barn
får undervisning i finska.
Stödtjänster i vardagen utvecklas (t.ex. verksamheten med familjefaddrar, stödpersoner, reservmormödrar och grannmammor).

Deltar
i förverkligandet
Småbarnspedagogiken
Grundläggande
utbildningen
Svenskspråkiga
servicen
Ungdomsservicen
Förebyggande
hälsovården
Familjeservicen
Församlingarna i Vanda
Småbarnspedagogiken
Grundläggande
utbildningen
Ungdoms- och vuxenutbildningen
Svenskspråkiga
servicen
Kulturservicen
Biblioteket
Familjeservicen
Olika organisationer
Församlingarna i Vanda

Småbarnspedagogiken
Vuxenutbildningsinstitutet
Biblioteket
Förebyggande hälsovården
Familjeservicen
Invandrarservicen
Olika organisationer
Församlingarna i Vanda
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7 FÖRVERKLIGANDE, UPPFÖLJNING
OCH UTVÄRDERING AV VÄLFÄRDSPLANEN
Alla aktörer i staden svarar för förverkligandet av välfärdsprogrammet och -planerna i samarbete
med sina partner. I samband med att verksamhetsområdenas, resultatområdenas och resultatenheternas styrkort utarbetas kommer man överens om årliga åtgärder. Vanda stads välfärdsgrupp
ser till att välfärdsprogrammets målsättningar och åtgärder samt aktörernas gemensamma arbete och dess utveckling beaktas när budgeten och ekonomiplanen utarbetas.
Man följer årligen upp hur välfärdsplanernas handlingar implementeras och rapporterar det till
Vanda stads välfärdsgrupp och påverkansorgan. Utöver detta genomförs uppföljningen och utvärderingen av Välfärdsprogrammet i sin helhet i enlighet med tidtabellen för utvärderingen av fullmäktigeperiodens strategi. Vid uppföljningen används uppföljningsmätare som man gemensamt
kommit överens om. Hur välfärdsmålen framskrider följs också upp med hjälp av uppgifterna som
ingår i de välfärdsrapporter som utkommer varje år.

24

26

26

Vanda stad

