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§ 21
Fostrans- och utbildningsnämndens utlåtande till Svenska Folkpar-
tiets gruppmotion gällande sektorsöverskridande välfärdsarbete 
och mentalvårdstjänster med låg tröskel för barn och unga

HEL 2020-010665 T 00 00 03

Utlåtande

SFP:s fullmäktigegrupp föreslog diverse åtgärder för sektorsöverskri-
dande välfärdsarbete och mentalvårdstjänster, bl a i form av ytterligare 
personalresurser till småbarnspedagogiken och skolorna.

Utbildningsnämnden ställer sig positivt till detta förslag, men vill föra 
fram följande aspekter:

1. En stor del av dessa åtgärder planeras redan och i vissa har man 
kommit igång med utvecklingsarbete. Det är viktigt att detta arbete görs 
långsiktigt och utgående från det arbete som redan gjorts.

2. Ansvarsfördelningen måste vara klar och tydlig, så att varje instans 
har sitt eget ansvarsområde trots utökat samarbete. Vi bör utgå från 
barnets / ungdomens perspektiv men samtidigt bör detta inte bli en be-
lastning och tilläggsuppgift för den befintliga personalen. Den service 
som beskrivs skall säkras såväl på svenska som på finska. 
 
3. Problemet med bristen på utbildad personal. För tillfället är bristen 
på utbildad personal inom specialpedagogik stor, och på nationell nivå 
även inom elevvården. Trots att personalen fortbildas kontinuerligt be-
höver tillgången till behöriga special- och specialklasslärare säkras.  

Stärkande av anställdas kompetens och färdigheter inom mental hälsa

Att stärka de anställdas kompetens och färdigheter är ett ständigt stra-
tegiskt mål för  sektorn för fostran och utbildning. Helsingfors stad er-
bjuder i detta nu sektorsöverskridande fortbildningar för att stärka kom-
petensen inom mental hälsa. Sektorn för fostran och utbildning arbetar 
kontinuerligt med att ge skolpersonalen ökad specialpedagogisk kom-
petens och verktyg för att stärka tidig identifiering och öka kunnandet 
om befintliga vårdstigar.

Därutöver stärker man de anställdas kompetens och färdigheter i sam-
band med olika utvecklingsprojekt- och helheter. Som exempel på des-
sa kan nämnas:

- En inkluderande skola, vari man utvecklar konceptet kring en skola för 
alla ur ett mångprofessionellt perspektiv.
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- Mukana, som är ett av strategiperiodens spetsprojekt och strävar till 
att minska ojämlikhet och barns/ungas marginalisering. 

- Antimobbningsprogrammet (AMP13, på finska KVO13), som består 
av 13 åtgärder för att motverka mobbning. I programmet ingår förebyg-
gande åtgärder och åtgärder som kan förverkligas under och efter 
mobbningsfall.

Inom dessa utvecklingshelheter ser man över befintliga processer och 
strukturer för att bättre kunna stöda den verksamhet som förverkligas 
på enheterna. Dessutom fortbildar man skolornas ledning och övrig 
personal och producerar stödmaterial för att skolorna ska ha bättre för-
utsättningar att stöda alla elever utifrån deras individuella behov.

De senaste åren har man inom sektorn förs fostran och utbildning fo-
kuserat starkt på välmående och välbefinnande. Inom t ex den svenska 
servicehelheten har man inom alla verksamhetsområden anordnat 
välmåendedagar för personalen under vilka man utgått från barnens, 
elevernas studerandes och personalens välbefinnande på olika plan 
och anordnat olika former av fortbildning för att stärka personalens 
kompetens inom dessa delområden.

Sektorsöverskridande samarbete för främjande av mental hälsa samt ledningens 
ledarskap inom välfärd och mental hälsa

Inom sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors stöds barnet och 
den unga utifrån hens individuella behov. De stödåtgärder som läggs 
in, planeras mångprofessionellt och genom att etablera tväradministra-
tiva styrgrupper och nätverk. I nätverksmöten deltar de personer som 
är involverade i barnets eller den ungas vård, omsorg samt fostran och 
utbildning.

Social- och hälsovårdssektorn och sektorn för fostran och utbildning 
har förbättrat samarbetet och servicen gällande mentalvård till barn och 
unga, bl a genom gemensamma diskussioner och utvecklingsarbete på 
direktörs- och chefsnivå. I samband med detta har man skapat gemen-
samma arbetsgrupper för att främja ledarskapet och det gemensamma 
utvecklingsarbetet. 

Exempel på dessa arbetsgrupper är:

1) Integrationsgrupp för tjänster och service (Palvelujen integraatio-
ryhmä) som utarbetat en beskrivning av servicekedjan för barn och 
ungdomar med mentala problem (Lasten ja nuorten mielenterveysong-
elmien palveluketjumallinnus). I denna beskrivning nämns att den ser-
vice som beskrivs skall säkras såväl på svenska som på finska.  
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2) VIP-nätverket, som främjar utvecklingen av styr- och servicenätver-
ken för krävande särskilt stöd.

Det tväradministrativa arbetet har en framträdande roll även i de spets-
projekt och utvecklingshelheter som nämnts tidigare. I projektet för att 
minska ojämlikhet och marginalisering deltar bl a fostrans- och utbild-
ningssektorn, kultur- och fritidssektorn, social- och hälsovårdssektorn 
samt stadskansliets näringslivsavdelning.

Ett fungerande samarbete samt ett förbättrat ledarskap inom dessa 
områden är väsentligt, och tydliga processer och en klar ansvarsfördel-
ning krävs för att en ändamålsenlig service skall kunna säkras kunden. 
Detta kan på vissa punkter kräva tilläggsresurser.

Tillsättande av mer elevvårdspersonal och skolungdomsarbetare

Tillsättande av elevvårdspersonal sker utgående från en jämlik dimen-
sionering inom staden. För tillfället finns inga tilläggsresurser beaktade 
i budgetmedlen för år 2021 för att utöka den del av elevvården som är 
underställd sektorn för fostran och utbildning.

Inrättande av en Gott Humör-träffpunkt

Inom sektorn för fostran och utbildning utgår man från att hela staden 
är en lärmiljö och att olika lokaler kan användas som både lärmiljöer 
och mötesplatser för barn och unga. Vi stöder förslaget att inrätta lättill-
gängliga och informella mötesplatser för barn och ungdom där de har 
tillgång till en mångkunnig och -professionell personal. Tilläggsresurser 
för detta är inte beaktade i budgeten för 2021.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Kristian Roos, chef för sakkunnnig- och kontorstjänster, telefon: 310 80028

kristian.roos(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Förslag till utlåtande

Utlåtandet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar
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Stadsfullmäktige har bett fostrans- och utbildningsnämnden om en ut-
redning på SFP:s gruppmotion. Stadsfullmäktige ber att få utredningen 
senast 21.2.2021.

SFP:s fullmäktigegrupp lyfter fram behovet av sektorsöverskridande 
välfärdsarbete och mentalvårdstjänster med låg tröskel för att åtgärda 
problemet med kraftigt tilltagande utmaningar inom välbefinnande och 
mental hälsa hos barn och unga. I motionen hänvisas till ett flertal un-
dersökningar och enkäter samt antalet remisser och köer till specialist-
sjukvård, som pekar på att detta är ett växande problem. Fullmäktige-
gruppen föreslår följande steg för att identifiera och åtgärda problemet. 

1. Stärkande av kompetens inom mental hälsa och välbefinnande inom 
staden samt stärkande av tidig identifiering och kunskap om vårdstigar.

2. Utvecklande av stadens tväradministrativa arbete för främjande av 
mental hälsa samt ledarskap inom välfärd och mental hälsa.

3. Tillsättande av mer elevvårdspersonal och skolungdomsarbetare i 
skolorna och stärkande av ett sektorsöverskridande samarbete med 
kultur- och fritidssektorn.

4. Inrättande av en Gott Humör-träffpunkt, t ex på Helsingfors centrum-
bibliotek Ode.

Föredragande
sektorchef i fostrans- och utbildningssektorn
Liisa Pohjolainen

Upplysningar
Kristian Roos, chef för sakkunnnig- och kontorstjänster, telefon: 310 80028

kristian.roos(a)hel.fi

Bilagematerial

1 Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloite

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
.


