Verksamhetsplan och budget 2021

Samfundet styrelsen 17.11.2020
Förslag till höstmötet 15.12.2020

Innehåll
1 Inledning ...................................................................................................................................................................... 2
1.1 Utsikter för år 2021 ........................................................................................................................................ 2
1.2 Folkhälsangruppens organisation........................................................................................................... 4
1.3 Våra viktigaste intressenter ....................................................................................................................... 5
1.4 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel ............................................................ 6
1.5 Investeringar år 2021 ................................................................................................................................. 10
1.5.1

Allmänt .................................................................................................................................................. 10

1.5.2

Investeringsbeslut, verkställs ................................................................................................... 10

1.5.3

Under beredning .............................................................................................................................. 10

1.5.4

Övervägs ............................................................................................................................................... 12

2 Samfundet Folkhälsan...................................................................................................................................... 14
2.1 Samfundets ledning, stöd- och stabsfunktioner ............................................................................ 14
2.1.1 Samfundets beslutande organ ....................................................................................................... 14
2.1.2 Förvaltning, HR, utveckling och juridik .................................................................................... 14
2.1.3 Förmögenhetsförvaltning och ekonomi ................................................................................... 15
2.1.4 Folkhälsans kommunikation .......................................................................................................... 15
2.1.5 IT ................................................................................................................................................................... 16
2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen ........................................................................................... 17
2.2 Folkhälsans forskningscentrum............................................................................................................. 19
2.2.1 Verksamheten 2021 ............................................................................................................................ 19
2.2.2 Ekonomi .................................................................................................................................................... 21
3 Folkhälsan Utbildning Ab .............................................................................................................................. 23
4 Folkhälsan Välfärd Ab ...................................................................................................................................... 25
5 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab .......................................................................................... 28
6 Folkhälsans Fastigheter Ab .......................................................................................................................... 30
7 Folkhälsans förbund rf .................................................................................................................................... 32
8 Bilagor......................................................................................................................................................................... 34
8.1 Folkhälsan Utbildning Ab .......................................................................................................................... 34
8.2 Folkhälsan Välfärd Ab ................................................................................................................................. 34
8.3 Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab ........................................................................................ 34
8.4 Folkhälsans förbund rf................................................................................................................................ 34

Sid 1 Samfundet Folkhälsan 2021 Verksamhetsplan och budget

1 Inledning
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf förverkligar sin uppgift genom att i egen regi bedriva
internationellt framstående forskning, stöda Folkhälsans förbund rf för hälsofrämjande
verksamhet och frivilligt engagemang, samt att genom av Samfundet ägda allmännyttiga ickevinstdrivna bolag upprätthålla en omfattande serviceproduktion inom både social- och
hälsovård i svenska Finland och på Åland samt utbildningsverksamhet på andra stadiet. Inom
utbildningen bör märkas att Yrkesinstitutet Prakticum (Svenska framtidsskolan i
Helsingforsregionen Ab) inte ingår i verksamhetsplan och budget då bolaget inte ingår i
koncernen. Samfundet är Prakticums överlägset största ägare med 45 procent av aktierna.
Utbildningen är av strategiskt stor betydelse för att kunna garantera service och vård på
svenska. För koncernledningen viktiga uppdrag är utöver styrningen av Folkhälsan som helhet
även förmögenhetsplaceringen samt skötseln av fastigheter. För skötsel av fastigheter och
underhåll har ett koncernbolag bildats.

1.1 Utsikter för år 2021
Samfundet Folkhälsan i svenska Finland rf (härefter Samfundet) fyller 100 år den 16 mars 2021.
Genom en ödets nyck har frågor kring betydelsen av och åtgärder för folkhälsa kommit att
uppfylla mänskligheten globalt under 2020. Läget kommer med största sannolikhet att fortsätta
under år 2021. Jämnt ett år före Samfundets hundraårsdag, den 16 mars 2020, konstaterade
statsrådet i samverkan med republikens president att det råder undantagsförhållanden i
Finland, enligt vad som avses i beredskapslagen, på grund av coronapandemin. Sedan dess har
förändringarna i verksamhetsomgivningen varit snabba och utmaningarna med att göra
tillförlitliga prognoser om framtiden har blivit, om möjligt, ännu svårare än vanligt.
På höstmötet 2020 där denna verksamhetsplan fastställs kommer även Samfundet att fatta
beslut om en ny strategi för Folkhälsan för de kommande fem åren. Trots coronapandemin
uppfattas de stora trenderna för samhällsutvecklingen vara intakta: dessa är globaliseringen,
klimatförändringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen i
form av digitaliseringen. Dessa stora trender påverkar varandra. Klimatförändringen utgör ett
tydligt hot, den demografiska utvecklingen utgör också ett hot mot de ekonomiska grunderna
för välfärdssamhället. Globaliseringen, urbaniseringen och den teknologiska utvecklingen kan i
bästa fall minska på de negativa effekterna av befolkningsutvecklingen och klimatförändringen.
Av de stora trenderna var klimatförändringen den som tydligast framträdde i den samhälleliga
diskussionen före pandemin. Trots att nästan alla samhällsfunktioners uppmärksamhet och
insatser har koncentrerats till pandemin, har vikten av effekterna av klimatförändringen inte
minskat. Miljöns betydelse för folkhälsan är stor. Enligt en omfattande hälso- och
miljöbedömning som Europeiska miljöbyrån (EEA) publicerat i höst står luftföroreningar och
buller, konsekvenser av klimatförändringen såsom värmeböljor, och ytterligare exponering för
farliga kemikalier för en betydande ohälsa i Europa. Undermåliga miljöförhållanden bidrar till
13 procent av dödsfallen i EU. Vissa av problemen är lokala, andra är av en mer global natur. En
annan diskussion som delvis kom av sig har berört de demografiska utmaningarna;
befolkningsförbundet Väestöliitto blåste nytt liv i diskussionen med sin befolkningspolitiska
rapport som publicerades i september. Enligt Pensionsskyddscentralens prognoser kan antalet
pensionärer överskrida antalet personer i arbetslivet år 2085. I prognosen har medtagits de
trender vi i dag har, medräknat förhöjningar av pensionsåldern och invandringen samt höjd
levnadsålder och sjunkande födslotal. Beräkningarna baserar sig på statistik före
coronapandemin, vars inverkan inte är känd för dessa trender.
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Coronapandemin kan däremot förstås som ett tydligt exempel på de komplicerade sambanden
mellan miljön, våra sociala och ekonomiska system samt vår hälsa. De direkta konsekvenserna
för samhället har långt haft direkt betydelse för Samfundet. Närmast bör nämnas det utmanande
läget för våra verksamhetsbolag samt verksamheten inom forskningen och Folkhälsans förbund
som pandemin medfört. Avkastningen från Samfundets placeringar, vilken utgör den
ekonomiska grunden för planeringen av verksamheten, har påverkats negativt. De indirekta
följderna är svåra att rangordna, en del har kortare verkningstid, andra har längre.
Fastän pandemin tagit mycket uppmärksamhet finns det även andra stora frågor. En av dessa är
hur beredningen av och beslutsfattandet om den aviserade social- och hälsovårdsreformen
fortskrider. Reformen kan enligt nuvarande beredning komma att innebära en minst lika stor
förändring för Samfundets verksamhetsomgivning som folkhälsolagen innebar för Samfundet
vid tiden för 50-årsjubileet i början av 1970-talet.
År 2021 ser därmed ut att inledas under helt andra omständigheter än vad man kunde tänka sig
för ett år sedan, trots att trender och teman är kända. Samfundets 100-årsjubileum ska
naturligtvis uppmärksammas och förberedelser har gjorts under år 2020. Bland dessa ska först
och främst nämnas den strategiprocess som inleddes år 2019 med målet att ta fram en ny
riktning för Samfundet för den närmaste framtiden.
Styrelsen och den av styrelsen tillsatta strategiarbetsgruppen har definierat tre fokusområden
för Samfundet. Genom sin unika sammansättning av forskning, vård, omsorg, utbildning och
medborgarrörelse ska organisationen ta fram ny kunskap och nya arbetsmetoder för att
förbättra hälsa och välbefinnande de kommande fem åren.
Samfundet vill uppnå mätbara resultat genom att förbättra samarbetet såväl mellan de olika
delarna inom Folkhälsan som med andra, huvudsakligen finlandssvenska, organisationer inom
de utvalda områdena:
• stärka känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och familjer
• verka för en hälsofrämjande och hållbar livsstil
• medverka till livskvalitet för en åldrande befolkning.
Strategiarbetet utgår från Samfundets ändamålsparagraf, som bibehålls i oförändrad form. Men
man kan säga att tolkningen av ordalydelserna moderniserats. Ändamålsparagrafen ”Samfundet
Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland,
dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga och kroppsliga hälsa, dels
genom praktiska åtgärder ägnade att gynnsamt inverka på denna” visar på betydelsen av
kopplingen av Samfundets vetenskapliga verksamhet med det praktiska arbetet inom
verksamhetsbolag och föreningsverksamheten i det svenska Finland.
I strategiprocessen har de tre värdena, eller honnörsorden kompetens, engagemang och omsorg
även bibehållits. Men även för dessa har nya betoningar och nyanser tagits fram.
• Vår kompetens inger förtroende. Vi visar vår kompetens genom att arbeta nyskapande,
kostnadseffektivt och långsiktigt.
• Vårt engagemang påverkar samhället. Vi tar ansvar för människor, omgivningen och tror på
framtiden.
• Omsorg innebär att vi respekterar människovärdet och jobbar för jämställdhet och mångfald.
Vi ser människan som en helhet, bemöter alla individuellt och är lättillgängliga.
På många områden har Folkhälsan varit föregångare i Finland och vi vill fortsättningsvis vara
det.
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Under strategiperioden 2021–2026 satsar Samfundet på strategiska utvecklingsprojekt. För att
stöda detta påbörjas år 2021 ett utvecklingsprogram. Genom en gemensam satsning kan vi
bättre utnyttja våra resurser och utveckla nya sätt att uppnå resultat. Samfundets styrelse styr
utvecklingen och medel reserveras i budgeten från och med år 2021.

1.2 Folkhälsangruppens organisation
Samfundet har under årens lopp organisatoriskt ändrat inriktningen på sin verksamhet och
utvecklats organisatoriskt då förändringar i verksamhetsomgivningen skett. I Folkhälsans
nuvarande uppbyggnad tillkom från den 1.9.2020 Folkhälsans Fastigheter Ab som ett nytt
verksamhetsbolag. Det nya bolaget kan ses som en start på det program med åtgärder för att
åstadkomma ökad transparens och bättre styrmekanismer som styrelsen i enlighet med den nya

strategin skall godkänna. Programmet kommer att medföra ändringar i strukturen dels i form
av stadgeförändringar, men också i form av justeringar såsom bildandet av Folkhälsans
Fastigheter Ab. Denna omorganisering påverkar mest påtagligt Folkhälsan Välfärd Ab som
hittills skött fastighetsunderhåll och disponentuppdrag inom Folkhälsangruppen. Vi har så långt
som möjligt beaktat förändringen i arbetsfördelningen i verksamhetsplanen och budgeten för
år 2021, men vi befinner oss ännu i ett inledande skede av förändringen.
Samfundets högsta beslutande organ sammanträder till vår- och höstmöten och inbjuds även
under år 2021 till en traditionsenlig så kallad strategidag i april. Under år 2020 arrangerades
dagarna långt på distans, och beredskap finns att vid behov sammanträda på det sättet även
under år 2021. Därtill fortsätter kutymen med träffarna för ledamöterna för att diskutera
Samfundets kapitalförvaltning.
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1.3 Våra viktigaste intressenter
Folkhälsan följer EFQM-modellen i sitt kvalitetsarbete. Den förnyade modellen är även utgångspunkten för hur vi definierar våra viktigaste intressenter, dessa utgörs av:
1. Kunder, de som använder våra produkter, tjänster och lösningar.
2. Våra anställda.
3. De personer och grupper som organisationen är ansvarig mot juridiskt och etiskt.
4. Samhället, de individer och grupper utanför organisationen som representerar olika
intressegrupper inom samhället.
5. Partner och leverantörer, de externa aktörer som Folkhälsan väljer att jobba med för
att uppfylla sin vision.
De olika intressentgrupperna ter sig olika inom Folkhälsangruppen. Ur ett helhetsperspektiv
utgörs kunderna av befolkningen i ”det svenska Finland” som vår verksamhet är riktad till. En
del av dessa är regelrätta kunder, men ett brukarperspektiv kan vara ett bättre sätt att förstå
vad som avses med våra kunder. Folkhälsan är en medborgarorganisation med cirka 19 000
medlemmar i de lokala Folkhälsanföreningarna.
Personalen är en allt mer kritisk faktor inom Folkhälsan. I likhet med det omgivande samhället
är andelen som närmar sig pensionsåldern allt högre och det råder en direkt personalbrist i
synnerhet inom vårdyrkena. Nya insatser utvecklas både inom Norden och EU för att rekrytera
personal samt att ge befintlig personal möjlighet att utvecklas i sitt arbete genom samarbete
med organisationer med liknande värdegrund.
Samfundet är en förening och har därför inga ägare. Styrelsen och ledningen är ansvarig mot
föreningsmötet.
Inom Folkhälsangruppen är sedan Samfundet i sin tur ägare av
verksamhetsbolagen och en avgörande finansiär av Förbundets verksamhet. I enlighet med den
nya strategin kommer principerna för beviljande av understöd till forskningen och det
hälsofrämjande arbetet att ses över, liksom ägarstyrningen. Folkhälsan har genom sitt ägarskap,
som uppgår till 45 procent i Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, en aktiv roll i
Yrkesinstitutet Prakticum.
I enlighet med den nya strategin förstärker Samfundet samarbetet med andra organisationer för
att strategiskt främja folkhälsan inom de tre fokusområdena i strategin. Vi kan bidra med
kunskap, engagemang och resurser för att vara med och utforma samarbete med andra aktörer
i det svenska Finland. På så sätt kan Samfundets styrelse strategiskt rikta samarbetet med avsikt
att uppnå resultat inom de tre utvalda fokusområdena.
Folkhälsan samarbetar med andra organisationer, universitet och andra utbildningsanordnare,
samt kommuner och statliga organ såsom ministerier, med målet att driva för oss viktiga frågor,
men också för att möjliggöra vår ordinarie verksamhet. Med den nya strategin får arbetet med
samhällspåverkan en klarare bas.
För partner och leverantörer gäller att vi förväntar oss att de fungerar hållbart och med
iakttagande av principer som inte står i motsatsförhållande till Folkhälsans mål och värdegrund.
Inom denna helhet är i synnerhet de principer Folkhälsan följer i sin kapitalförvaltning och
placeringsverksamhet centrala. En annan grupp är medier och de leverantörer som hänger ihop
med Folkhälsans kommunikation.
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1.4 Helhetsbudget och Folkhälsans självfinansieringsandel
Denna budgetbok omfattar Samfundet, de till koncernen hörande verksamhetsbolagen
Folkhälsan Välfärd Ab, Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab, Folkhälsan Utbildning Ab
samt Folkhälsans Fastigheter Ab. Därtill ingår budgeten för Folkhälsans förbund (härefter
”Förbundet”) som är en del av Folkhälsangruppen.
I tabellen på sidan 7 presenteras en sammanställning över enheternas budgeterade resultat
utan understöd från Samfundet jämfört med bokförda siffror för första halvan av innevarande
år, budget för 2020 och bokslut för 2019. Den budgeterade kapitalavkastningen jämförd med
estimerade siffror för år 2020 och bokslutssiffror för år 2019 presenteras i tabellen på sida 8.
Slutligen presenteras en plan på hur den ordinarie verksamhetens självfinansieringsandel
avses finansieras med hjälp av avkastningen från öronmärkta och fritt disponibla medel i
tabellen på sida 9. Avkastningen från de öronmärkta fonderna påverkar inte Samfundets totala
resultat eftersom uttaget från fonderna är lika stort som utdelningen.
Beräkningen av direktavkastningen på placerade medel för år 2021 har enligt tidigare års
praxis gjorts utgående från en beräkning där den lägsta av tre prognoser för varje aktie
beaktas. Utgående från detta försiktiga antagande förväntas den totala kapitalavkastningen
stiga med 0,9 miljoner euro i förhållande till prognosen för 2020 och sjunka med 7,7 miljoner
euro jämfört med utfallet för år 2019. Skillnaden i förhållande till år 2019 förklaras till stor del
av extra dividender från Fiskars och Sampo år 2019.
Forskningen budgeterar med ett stöd från Samfundet och Folkhälsans forskningsstiftelse
(härefter ”Forskningsstiftelsen”) som är ca 90 000 euro större än det budgeterade stödet för i
år, medan det budgeterade stödet till Förbundet är på samma nivå som i år.
Uttagen från Samfundets öronmärkta fonder budgeteras på samma nivå som under
innevarande år. Eftersom direktavkastningen för detta år blir betydligt lägre än budgeterat,
som en följd av covid-19-pandemin, innebär detta att vi är tvungna att tillgripa reserver från
tidigare år. Direktavkastningen år 2021 som blir disponibel 2022 förväntas öka något jämfört
med föregående år, men sannolikheten att reserver bör tillgripas även år 2022 är trots det
stor. Avkastningen på Samfundets fritt disponibla medel beror huvudsakligen på det aktuella
budgetårets direktavkastning.
Utgående från finansieringsplanen för Samfundets och dess närstående sammanslutningars
självfinansieringsandel beräknas slutsumman landa på i stort sett noll.
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(1000 €)

Budget 2021
Verksamheternas självfinansieringsandelar

-5 215,5
-4 627,7
-938,8
-10 782,0

Ext.
Intäkter
BG 2021
4 372,0 *
0,0
0,0
4 372,0

-707,4
-1 572,7
-1 220,8
-552,5
-218,0
-1 311,7
-546,9
0,0
-165,0
175,0
0,0
-6 120,0

1 041,8
910,5
404,0
242,5
0,0
792,8
48,0
0,0
89,8
224,0
0,0
3 753,5

0,0
0,0

143,3
143,3

-33,6
-33,6

-68,0
-68,0

-123,7
-123,7

BG 2021
Samfundet Folkhälsan
Forskningen
Ledning och staber (inkl interna deb. från forskningen)
Kommunikationsavdelningen
Samfundet Folkhälsan ordinarie verksamhet

Folkhälsans Förbund
Livsstilsenheten
Familjer och relationer
Regionalt hälsofrämjande i Nyland
Regionalt hälsofrämjande i Åboland
Regionalt hälsofrämjande på Åland
Regionalt hälsofrämjande i Österbotten
Övrigt föreningsstöd
Kommunikationsenheten
Ledning och staber
Tillförda medel
Finansieringsverksamhet
Folkhälsans Förbund
Stiftelsen Silviahemmet r.s.
Boende och socialservice
Stiftelsen Silviahemmet r.s.

BG 2020

BF 1-6/2020

BS 1-12/2019

-5 126,5
-3 880,4
-1 121,7
-10 128,6

-2 267,6
-1 421,0
-507,7
-4 196,3

-4 897,6
-2 747,5
-935,8
-8 580,9

* Budgeterade externa medel
-684,8
-398,8
-1 656,5
-659,1
-1 137,3
-470,1
-536,0
-240,4
-211,4
-105,7
-1 309,6
-564,0
-610,3
-455,3
0,0
0,0
-165,0
-89,9
191,0
-15,9
0,0
0,0
-6 120,0
-2 999,1

-661,1
-1 448,3
-1 140,4
-515,7
-193,3
-1 178,5
-405,0
-107,1
-95,0
203,3
-20,4
-5 561,5

Folkhälsan Välfärd Ab
Boende och socialservice
Medicinska tjänster, rehabilitering och habilitering
Barnomsorgen
Stödtjänster
Stabstjänster
Folkhälsan Välfärd Ab

-26,2
-351,9
41,6
0,1
8,4
-328,1

32 224,4
4 991,9
13 768,3
2 637,6
299,7
53 921,9 *

122,3
-351,4
-16,6
-168,4
65,9
-348,2

-754,2
-575,4
342,8
-287,1
109,9
-1 164,0

-315,2
-449,8
87,8
-196,0
-156,0
-1 029,1

Folkhälsan Utbildning Ab
Utbildning och idrott
Stödfunktioner
Ledning och staber
Folkhälsan Utbildning Ab

-198,0
-0,1
0,0
-198,2

5 302,0
596,9
24,9
5 923,8

-307,3
0,0
0,0
-307,3

7,7
-217,1
14,6
-194,8

-247,5
0,0
0,0
-247,5

-53,6
0,0
2,7

1 036,4
371,2

-42,3
-4,1
-14,4

-54,2
8,7
16,1

-107,2
2,0
-18,1

-19,2
1,6

664,2
209,7

-4,3
0,0

-20,9
-6,1

-27,9
12,9

-68,5

2 281,5

-65,1

-56,4

-138,3

Disponenttjänster och fastighetsadministration

-4,1

281,9

0,0

0,0

0,0

Fastighets- och projekttjänster

73,1

292,7

0,0

0,0

0,0

0,7

159,0

0,0

0,0

0,0

-105,7

75,0

0,0

0,0

0,0

-36,0

808,5

0,0

0,0

0,0

-17 532,8

71 204,5

-17 002,9

-8 678,6

-15 681,1

FH Allaktivitetshus på Åland Ab
Äldreomsorg
Barnomsorg
Rådgivning
Stödfunktioner
Ledning
FH Allaktivitetshus på Åland Ab
Folkhälsan fastigheter Ab

Ledning och staber
Uthyrningsverksamhet
Folkhälsan fastigheter Ab
FOLKHÄLSANGRUPPEN TOTALT
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Samfundet Folkhälsan
Kapitalavkastning
milj.euro
Bokslut
Estimat
1-12/2019 1-12/2020
Samfundet Folkhälsan
Minnesfonder
Dividender
Räntor
Placeringsbostäder och fastigheter, netto
Verksamhetsutrymmen, netto

Samfundet Folkhälsan
Fonder med egen täckning
Dividender
Räntor

Forskningsstiftelsen inkl. fonder
Dividender
Räntor
Placeringsbostäder och fastigheter, netto

Inez och Julius Polins fond
Dividender
Räntor
Placeringsbostäder och fastigheter, netto

TOTALT

Budget
1-12/2021

3,964
0,450
1,167
1,172
6,753

2,223
0,450
1,204
1,556
5,433

2,520
0,460
1,439
1,576
5,995

8,044
1,326
9,370

6,444
1,304
7,748

6,912
1,065
7,977

5,198
0,365
0,346
5,909

2,779
0,311
0,346
3,436

2,815
0,277
0,333
3,425

7,764
1,219
0,112
9,095

4,368
1,461
0,110
5,939

4,555
1,350
0,116
6,021

31,127

22,556

23,418
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RESULTAT

1.5 Investeringar år 2021
1.5.1 Allmänt
Investeringarna är indelade i tre olika grupper i enlighet med hur långt projekten är i processen.
Den första gruppen är projekt där det finns ett investeringsbeslut och projekten verkställs som
bäst. Den andra gruppen är projekt där beredningen kommit så långt att projektets
anläggningsplan utformas och ett investeringsbeslut bereds till styrelsen inom åren 2021–2022.
I den tredje gruppen finns projekt som kan bli aktuella på längre sikt. Projekten i denna grupp
är endast märkta med xxx i investeringsdelen eftersom projektens storlek eller utformning inte
ännu konkretiserats.
Indelningen är indikativ eftersom det finns många yttre faktorer, såsom samarbetspartners
beslutsgång och stadsplaneringar, som påverkar tidtabellen. Enskilda projekt kan komma att
relativt snabbt avancera eller visa sig vara ogenomförbara då planerna konkretiseras. Framtida
projekt granskas med hänsyn till var Folkhälsan redan är etablerad, hur projekten kan gagna
såväl serviceproduktion som ge utrymmen för andra aktiviteter samt slutligen en
omvärldsanalys med faktorer såsom prognoser för befolkningsutvecklingen. Osäkerhetsgraden
ökar därmed markant ju längre fram i investeringsplanen man kommer.

1.5.2 Investeringsbeslut, verkställs
Norrvalla Herrgårdsbyggnaden, Vörå
Renoveringen av Herrgården är på gång med Sweco som byggherrekonsult och Byggfirma H-E
Storlund som huvudentreprenör. Målsättningen är att byggnadsarbetena kunde avslutas under
det andra kvartalet 2021.
Övriga godkända projekt som fortsätter 2021–
Takbyte på handikappboendet i Korsholm.

1.5.3 Under beredning
Solvalla fas 2, Esbo
Solvallas campus del två innebär reparation av den första byggdelen av Solvalla som uppfördes
1951. Denna byggdel, den s.k. Alphyddan jämte korridoren som ansluter den gamla bollhallen
(inkluderar bl.a. 16 st. inkvarteringsrum) är skyddade. Den gamla bollhallen uppfördes 1991–
1992 och är i dag rätt sliten men fortfarande i flitig användning. En detaljplanändring är på gång
för att lätta på bestämmelserna om skydd, och det finns goda utsikter om att en ny plan kommer
att tillåta rivning och återuppbyggnad. De uppskattade projektkostnaderna baserar sig på ett
genomsnittligt kvadratmeterpris varför osäkerheten i kostnaderna är relativt stor.
Kristinagården, Helsingfors
Projektet hänger samman med den planerade fusionen av Kristinagården och Silviahemmet, dvs
av stiftelserna Trygga Åldringsbostäder och Silviahemmet. Avsikten är att skapa en fungerande
verksamhetspunkt i södra Haga. Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder har med arkitekt Steffi
Ahlmans hjälp uppgjort en anhållan om stadsplaneändring för Kristinagården omfattande ca
5300 m2. Planen kommer att godkännas inom år 2020. Trots att ett eventuellt besvär kan
komma på planen så kan den tekniska planeringen inledas under år 2021. Kristinagården har i
dag 46 lägenheter på en våningsyta om ca 2200 m2. Kostnadsberäkningen för projektet baserar
sig på ett preliminärt rumsprogram och arkitektskisser vilket innebär att projektbudgeten är
relativt trovärdig.
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Finström, Åland
Allaktivitetshuset på Åland Ab har i juni 2020 ingått ett intentionsavtal med Finströms kommun
där Folkhälsan avser att arrendera ett markområde för att upplåta och bedriva ett
serviceboende för seniorer. Boendet omfattar minst 25 servicelägenheter, om minst 2000 m2
byggnadsyta, reserverade för gruppen 55+. Huset skulle bestå av både hyres- och ägarbostäder
samt utrymmen för olika slags socialservice. En marknadsundersökning har genomförts och
styrelsen för Allaktivitetshuset på Åland Ab förordar att planeringen går vidare så att satsningen
kan förverkligas. Projektbudgeten är mycket indikativ i detta skede och utgångspunkten är att
ett betydande PAF-bidrag kan erhållas.
Mariehamn, Åland
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, som äger Styrmansgatan 10 i Mariehamn, vilken
angränsar till Allaktivitetshuset på Skeppargatan 11, har aviserat intresse för att genomföra ett
nybygge på tomten i samarbete med Samfundet. Projektet kunde innebära att Styrmansgatan
10 och Skeppargatan 11 i framtiden skulle bilda en helhet. Allaktivitetshuset på Åland Ab har
diskuterat planerna och ser flera fördelar med projektet med tanke på servicen i
Allaktivitetshuset. FN har beviljat bolaget ett lån på 650 000 euro för inköp av två
grannfastigheter för att strategiskt på lång sikt skapa en tät helhet i centrum av Mariehamn. Det
kunde finnas fördelar med att tidsmässigt synkronisera det två eventuella projekten på
Åland. Projektbudgeten är mycket indikativ i detta skede.
Emeliehemmet, Karleby
Emeliehemmet-fastigheten förvärvades av De Gamlas Hem i Gamlakarleby stad r.f. den 12
december 2017. Konditionsgranskningen som gjordes 2017 i samband med köpet av fastigheten
visar på saneringsbehov av vattentaket, sockeldränering och el-vvs-systemen. Renoveringen
planeras under ledning av konsulten Tuomo Kultalahti på Otakon Oy. En del omprioriteringar
gällande omfattningen av renoveringen har gjorts under år 2020 i samråd med Folkhälsan
Välfärd som från 1.10.2020 övertog det resurserade serviceboendet på Emeliehemmet.
Östanlid, Jakobstad
En konditionsgranskning av fasader, tak, fönster och krypgrunder för alla byggnader samt
regnvatten- och avloppssystem utomhus visar på behovet av åtgärder för dessa helheter inom
de närmaste åren. Saneringen av de mikrobangripna krypgrunderna under huvudbyggnaden,
Fritids och Tallbo daghem ingår i investeringsplanen för år 2021. Denna kostnadskalkyl baserar
sig inte på utförd planering eller offerter utan endast på konditionsgranskningsrapporten. De
verkliga kostnaderna för denna sanering är antagligen mycket högre. En stadsplaneändring
borde aktiveras för att kunna utnyttja den byggrätt som finns för området.
Korsholm, utvidgning av grupphemmet
Korsholms kommun har visat intresse för att köpa fler platser på grupphemmet. Den nuvarande
kapaciteten är totalt 24 platser, fördelat på två våningar. Tomten medför vissa begränsningar
med tanke på en utvidgning. Arkitekterna Kivilinna-Lång&Larikka utreder som bäst hur många
rum som man skulle kunna få till per våning. Antagligen 5–7 rum vilket totalt skulle ge 10–12
tilläggsplatser. Ifall vi skall ha flera platser så krävs det inköp av granntomten som för tillfället
planeras för höghusbyggande.
Wasahuset, ändring av B-flygeln
Handikappboendet i Korsholm färdigställdes 1985 och fastigheten motsvarar inte kravet på
dagens boende utan kräver en nyplanering och grundrenovering inom kort. Samtidigt har det
visat sig vara svårt att hyra ut/sälja lägenheterna i Folkhälsanhuset i Vasa. Som bäst görs en
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utredning ifall man kunde placera handikappboendet i Korsholm i Wasahusets B-flygel. Bflygeln som är på marknivå och vars ena sida vetter mot brandgatan kunde erbjuda
ändamålsenliga lägenheter och uterum för våra invånare i Korsholms handikappboende.
Åbo
Samfundet har blivit kontaktat kring flera olika alternativ i Åbo. Bedömningen är att det projekt
som Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet har under arbete vid Åbolands sjukhus är det
intressantaste. Diskussionerna kring projektet är ännu i ett tidigt stadium och osäkerheterna
runt vad den aktuella vårdreformen får för konsekvenser för projektet är stora. Budgeten är
mycket indikativ i detta skede eftersom upplägget ännu inte har konkretiserats av
projektägaren.
Övriga projekt under beredning
Mindre renoveringar och underhåll utgående från det behov som finns i våra fastigheter enligt
uppdaterade serviceböcker. Ett par lite större projekt, såsom uppgradering av
ventilationssystemet i Korsholmshuset och ytrenovering av elev- och kursgården på Solvalla,
finns även medtaget här.

1.5.4 Övervägs
Helsingfors, Arabiastranden
En stadsplaneändring för området mellan Prakticumfastigheten och Majstrandsgården
(fastigheten där den av Samfundet ägda bilhallen finns) har initierats för att möjliggöra
uppförandet av en ny fastighet för studentbostäder. Detta är ett samarbetsprojekt med Stiftelsen
Arcada samt eventuellt Svenska Handelshögskolan. I fastigheten skulle även inplaneras internat
och studentlägenheter för (vuxen)studerande på Prakticum. Lägenheterna skulle i första hand
erbjudas studerande som vill omskola sig till ett vårdyrke med målsättningen att efter avlagd
examen kunna jobba på Folkhälsan Välfärd.
Helsingfors, personalbostäder & administration
En kartläggning över alternativa platser var vi i huvudstadsregionen skulle kunna uppföra en
fastighet för personalbostäder har inletts. Erbjudande av personalbostäder är en viktig
konkurrensfaktor vid rekryteringen av vårdpersonal. Kunde vi erbjuda studentbostäder i
Arabiastranden bredvid Prakticum och förmånliga personalbostäder i anslutning till våra
verksamhetsutrymmen, eller i närheten till en fungerande kollektivtrafik, skulle vår
infrastruktur gynna oss då vi konkurrerar om vårdpersonal. Samtidigt görs en utvärdering över
det kommande behovet av administrationsutrymmen för Folkhälsangruppen i
huvudstadsregionen. Det är givet att utrymmesbehovet för den administrativa personalen
kommer att förändras. Distansarbete har kommit för att stanna. Den nuvarande fastigheten på
Topeliusgatan 20 motsvarar inte behovet av moderna kontors- och kansliutrymmen.
Fastigheten är dessutom ur en ekonomisk synvinkel ineffektiv eftersom andelen uthyrningsbar
yta är liten jämfört med fastighetens bruttoyta.
Kimitoön
Folkhälsan kontaktas förhållandevis ofta kring olika möjliga projekt för seniorboende. Den
stora majoriteten kan avfärdas direkt då de inte kan uppfattas ligga inom vårt
verksamhetsområde eller ha koppling till den gällande strategin. Ett exempel på en kontakt
som ligger inom Folkhälsans verksamhetsområde är Kimitoöns kommun som bekantat sig
med vår verksamhet och aviserat intresse av att i framtiden få till stånd ett boende i
kommuncentrum. Konkreta planer finns ännu inte för en etablering, men diskussionerna med
kommunledningen fortsätter.
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Fördelning

2 Samfundet Folkhälsan
2.1 Samfundets ledning, stöd- och stabsfunktioner
2.1.1 Samfundets beslutande organ
Samfundets högsta beslutsfattande organ utgörs av ordinarie höst- och vårmötet. Samfundets
styrelse består av tio arbetande ledamöter samt de fyra landskapsföreningarnas ordförande.
Förvaltningsnämnden uppgör budgetförslag och handhar i övrigt de ärenden av ekonomisk
och annan art, vilka styrelsen anförtror förvaltningsnämnden. Förvaltningsnämnden består
av Samfundets ordförande, skattmästare och vd samt ytterligare en av Samfundets
arbetande ledamöter, som för tre år i sänder väljs på höstmöte. Vice ordförande, som har
närvaro- och yttranderätt vid förvaltningsnämndens möten, leder forskningens direktion.

2.1.2 Förvaltning, HR, utveckling och juridik
Samfundets enhet för förvaltning, HR, utveckling och juridik har som sin huvudsakliga uppgift
att bidra till skapandet och upprätthållandet av ändamålsenliga övergripande ramverk,
processer och verktyg för Samfundets administration och Folkhälsangruppen överlag.
Till enhetens verksamhet hör att delta i beredningen och uppföljningen av ärenden som
behandlas i Samfundets beslutande organ och fungera som sekretariat. Enheten ansvarar för
Folkhälsans övergripande personalfrågor, dataskydd, säkerhetsfrågor, arbetarskydd,
samarbetsfrågor med personalen, kontakten till företagshälsovården, övergripande
personalstatistik, mätningar gällande ledarskap och välmående, arkivfunktion och
riskhantering. Enheten stöder Folkhälsangruppens ledning i juridiska frågor, bistår i
utvecklingen av ledarskapet, arrangerar utbildningar för bl.a. förmän, ledningsgrupper och
läroavtalsutbildningar. Enheten utvecklar och uppdaterar i samarbete med verksamheterna
handböcker för de olika verksamheterna och leder tvärsektoriella organisatoriska
utvecklingsprojekt. Enheten ansvarar i samarbete med kommunikationsavdelningen för den
interna kommunikationen inkl. personaldagar.
Verksamhetsåret 2021 sätter enheten särskild fokus på följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

implementeringen av Samfundets strategi, speciellt kring governancen
stärkandet av Samfundets sekretariatsfunktion, ärende- och möteshantering inkl. arkiv
genomförandet av Samfundets CRM-projekt
vidareutveckling av Folkhälsans organisation för dataskydd
framtagande av strategi och förvaltningsmodell för personal-/HR-frågor
ibruktagande av det nya HRM-systemet Sympa
stärkande av Folkhälsans gemensamma satsningar på arbetsvälbefinnande
personaldagarna i anslutning till Folkhälsan 100 år
projekt kring arbetskraft, integration och mångfald.

Under budgetåret 2021 planeras enheten ha 7 årsverken. Enhetens totalbudget är cirka
1 930 000 € i vilken det ingår bl.a. kostnader för företagshälsovården och för Topeliusgatans
gym och arkiv. Enheten leds av Samfundets förvaltningsdirektör.
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2.1.3 Förmögenhetsförvaltning och ekonomi
Samfundets
ekonomienhet
handhar
beredningen
av
placeringsärenden
till
förvaltningsnämnden och styrelsen utgående från de riktlinjer som styrelsen årligen fastställer
i sin placeringsstrategi, samt verkställer beslut i anslutning till placeringar. Enheten sköter
också om uppföljning och rapportering av de förvaltade tillgångarna samt bevakar fastställda
allokeringsintervall.
Samfundets ekonomiavdelning har även hand om moderbolagets och ett antal närstående
sammanslutningars bokföring, fakturering, betalningsrörelse och rapportering. Ytterligare
uppgör enheten koncernbokslut för Folkhälsangruppen.
Ekonomiavdelningens roll är att skapa gemensamma strukturer och tidtabeller för den ekonomiska rapporteringen inom Folkhälsan och att stöda dotterbolagen i resultatanalyser och praktiska problemsituationer. Samfundets ekonomifunktion bär även det huvudsakliga ansvaret för
att utveckla programvara och uppföljningsinstrument och ordnar gemensamma seminarier för
hela rörelsens ekonomipersonal.
Samfundets ekonomifunktion har en personalstyrka på sex personer som var och en har sina
egna ansvarsområden och leds av Samfundets ekonomidirektör.

2.1.4 Folkhälsans kommunikation
Under år 2021 förverkligas Folkhälsans 100-årsjubileum. På grund av pandemin ordnas våren
2021 en digital huvudfest den 16 mars där vi bl.a. publicerar de vinnande låtarna i Folkhälsans
låttävling inför jubileet, presenterar Folkhälsans historia genom en vetenskaplig diskussion med
professor Henrik Meinander, Folkhälsans ordförande Siv Sandberg och doktorn i historia Julia
Dahlberg, och där vi bjuder på många andra inblickar i Folkhälsans mångfasetterade
verksamhet. Festen firas vid alla Folkhälsanenheter med invånare, personal och extern publik.
Ett skilt program ordnas för barnen vid Folkhälsans daghem. Under jubileumsåret arrangeras
också olika kampanjer och evenemang där människor kan delta, digitalt eller fysiskt beroende
på coronaläget.
Våren 2021 grundas också en jubileumsfond där Folkhälsan samlar in pengar precis som
organisationen gjort alla år. Ett nytt medelanskaffningssystem publiceras samtidigt. Principen
för den materialproduktion som genomförts inför jubileet är att dessa (filmer, broschyrer,
musik) ska ingå länge i Folkhälsans verksamhet.
År 2021 fortsätter också kommunikationsavdelningens täta samarbete med forskningen och
serviceproduktionen i form av kommunikationsplaner och skräddarsydda satsningar för större
synlighet. Forskningen betalar lönen för en kommunikatör som stationerats vid
kommunikationsavdelningen.
Organisationens externa ställningstaganden koordineras av Folkhälsans ledningsgrupp med
stöd av Samfundets kommunikationsavdelning. Ett XRM-program (kundhanteringsprogram)
tas i bruk vid Samfundet våren 2021 för koordinering av påverkansarbetet.
Under 2021 jobbar också kommunikationsavdelningen med implementering av den
övergripande strategi för de följande fem åren som godkänts vid Folkhälsan i december 2020.
Kommunikationsavdelningen lyfter upp de frågor som organisationen vill satsa extra mycket
på; goda uppväxtmiljöer och trygga relationer i synnerhet bland barn och ungdomar, livskvalitet
för en åldrande befolkning, effektiverat samarbete mellan Folkhälsans forskningscentrum och
den övriga verksamheten.
Kommunikationsavdelningen vill också synliggöra Folkhälsans arbetsgivarprofil som är
avgörande vid rekryteringen av kompetent arbetskraft.
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Folkhälsans webbsidor utvecklas kontinuerligt och det samma gäller marknadsföringen via
sociala medier, där bland annat Folkhälsans roll som arbetsgivare synliggörs genom
arbetstagarna som på sitt eget sätt berättar på Facebook hur det är att jobba på Folkhälsan
under namnet ”Vi är Folkhälsan” (#viärfolkhälsan). Materialet på Folkhälsans nya intranät
implementeras och utvecklas under år 2021. Intranätet har gjorts tillgängligt på personalens
mobiltelefoner och är också interaktiv till sin form.
Under år 2021 effektiveras också marknadsföringen och uppföljningen via sociala medier.
Folkhälsans kommunikationsavdelnings koncerngemensamma satsningar är webben,
intranätet, sociala medier, PR-skrifterna för organisationen som helhet och för forskningen samt
koncernens satsningar på material på svenska, finska och engelska. Samfundets
kommunikationsavdelning erbjuder sina tjänster till hela organisationen och står också för
innehållet i Tidningen Folkhälsan som är en medlems- och kundtidning samt personaltidningen
Folket. Ett nyhetsbrev om de viktigaste besluten och satsningarna inom Folkhälsan går också till
Samfundets styrelse och arbetande ledamöter. På kommunikationsavdelningen jobbar 11
personer år 2021.
Slutsumma: 1 063 793 €, fördelat på jubileum, intern information, webb och marknadsföring.

2.1.5 IT
Folkhälsan som organisation beviljades våren 2020 non profit-status bl.a. hos Microsoft. Detta
ledde till minskade licenskostnader då Microsoft-avtalet förnyades i augusti. Emellertid gäller
statusen bara för molntjänster, varför vi är tvungna att delvis övergå till dem. Detta påbörjades
under hösten 2020 och fortsätter under 2021, eftersom det är arbetsdrygt och bl.a. kräver
uppdateringar av många av våra lokala system.
Coronapandemin gjorde att vi blev tvungna att mycket snabbt ta i bruk nya lösningar för
distansarbete och distansmöten, och att utveckla de gamla. Den utvecklingen fortsätter under
2021 med beaktande av hur coronasituationen fortsätter och hur de nya arbetssätt som
uppkommit under pandemin påverkar arbetsmetoderna. Vi strävar också till att ta tillfället i akt
och aktivt påverka arbetssätten.
Den stora dataläckan som kom till allmänhetens kännedom hösten 2020 kommer också att
påverka Folkhälsans IT-system. Vi har kontinuerligt satsat mycket på IT-säkerheten, och bl.a.
bytt ut och dubblerat vår huvudbrandmur under året, men den stora publicitet som dataläckan
fått medför högst sannolikt att bl.a. de som köper hälsovårdstjänster av Välfärd kommer att
ställa allt högre krav på IT-säkerhet och dokumentation av den. Vi fortsätter att utveckla
säkerheten i vårt eget datanät och i samarbete med de leverantörer av tjänster vi har i molnet,
och bereder oss på att bistå Välfärd i IT-frågor vid anbudsförfrågningar.
Under året genomfördes också ett informationssäkerhetsprojekt tillsammans med KPMG som
gav en handlingsplan för att granska och vid behov förbättra säkerheten. Avsikten var att börja
ta itu med planen under hösten, men coronapandemin och allt det extra arbete den medfört har
gjort att det inte varit möjligt som helhet. Några delar har vi emellertid redan börjat se på, t.ex.
systemägar- och huvudanvändarskap. Arbetet med detta och med planen som helhet fortsätter
under 2021. Vi fokuserar på de frågor som ansluter sig till distansarbete och till att förhindra
dataläckor.
Folkhälsan strävar till en balanserad hybridlösning mellan externa molntjänster och tjänster
som produceras i vår egen regi. Vi ska kunna garantera tillgången till vår egen information också
vid störningar utanför vår kontroll.
Vissa projekt som planerades för 2020 blev uppskjutna eller fördröjda av coronan, t.ex. rumsoch resursbokningsprogrammet, eftersom andelen distansarbete varit så stor och nödvändig
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personal under en stor del av tiden inte varit tillgänglig för test. Vi strävar till att få de projekten
klara under 2021. Nya projekt där IT deltar är bl.a. CRM, ärendehantering, fastighetshantering,
telefonväxelsystem och eventuellt en webbshop.
IT svarar för strategiska IT-frågor och övergripande informationssäkerhet, IT-försörjning och
IT-miljö. IT-avdelningen leds av Samfundets IT-direktör. Personalen omfattar nu 10 personer
(av vilka en på 80 % och en på 20 %, dvs. totalt 9 årsverken). Den person som arbetat till 20 %
slutar vid årsskiftet, varefter 9 personer och 8,8 årsverken återstår. Den ifrågavarande personen
var i huvudsak allokerad till Utbildningen och Solvalla. Under 2021 utreds ifall en ersättare
behövs, eller om det är möjligt att samarbeta med t.ex. Prakticum, vilket dock kan vara svårt av
skatteskäl.

2.1.6 Fastighets- och projektavdelningen
Fastighets- och projektavdelningens huvuduppgifter är att representera ägaransvaret och
-styrningen i de av Samfundet Folkhälsan hel- eller delägda fastigheterna. Till fastighets- och
projektavdelningen hör en halv fastighetsdirektörstjänst och en förvaltningschefstjänst.
Förvaltningschefen rapporterar till fastighetsdirektören. Enheten köper externa
specialisttjänster.
Fastighetsägarstyrningen och -underhållet sköts fr.o.m. 1.1.2021 via det nygrundade helägda
koncernbolaget Folkhälsans Fastigheter Ab. Fastighetsdirektören fungerar även som vd för
Folkhälsans Fastigheter Ab.
Avdelningens viktigaste uppgifter är att säkerställa fastigheternas värdeökning genom
kontinuerligt underhåll av fastigheterna, att erbjuda ändamålsenliga verksamhetsutrymmen för
hyresgästerna och att garantera ägarens budgeterade fastighetsnetto.
Projektledningen av de i investeringsplanen godkända byggprojekten handhas av
fastighetsdirektören som rapporterar till Samfundets vd.
Sedan början av 2013 har Samfundet tagit ett större ansvar för tomma lokaliteter. Dessutom har
avkastningskravet sänkts på vissa lokaler för att öka konkurrenskraften i samband med
upphandlingar.
Under de senaste åren har ett antal så kallade icke strategiska fastigheter sålts. En utförsäljning
av dessa fastigheter fortsätter.
Utöver dessa uppgifter hör också hyresköer, styrelseuppdrag i Folkhälsanhusen och
uthyrningen av placeringslägenheterna till avdelningens uppgifter.
Den av styrelsen beställda och av PWC sammanställda rapport om utvecklandet av Samfundet
Folkhälsan som fastighetsägare ligger som grund för utvecklandet av fastighetshelheten.
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BUDGET 2021
STÖD- SAMT LEDNING O STABSFUNKTIONER (090350)

BUDGET

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021 1-12 / 2020 1-6 / 2020 1-12 / 2019
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA

36 000

28 000

22 494

40 031

1 257 444

1 341 459

529 080

960 141

0

0

18

387

305 163
287 188

305 163
227 533

152 581
130 071

305 163
781 591

EXTERNA INTÄKTER
INTERNA INTÄKTER
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT

1 885 795

1 902 155

834 245

2 087 313

INTÄKTER

1 885 795

1 902 155

834 245

2 087 313

LÖNER
PERSONALBIKOSTNADER

2 237 677
544 156

2 289 983 1 102 968
502 880
282 655

2 083 416
458 203

AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR
RÄNTOR OCH DIVIDENDER
UNDERSTÖD
ÖVRIGA INTÄKTER

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
FÖRNÖDENHETER

990 654
729 562

751 734
721 012

168 032
277 536

655 864
647 945

354 208
166 201
2 856 040 1 094 837

311 623
1 704 668

FASTIGHETSKOSTNADER
TJÄNSTER

64 651
2 544 308

RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.
ÖVRIGA KOSTNADER

0
1 063 510

0
409 090

42
82 595

426
235 169

0
64 000

0
64 000

0
149 270

0
228 066

14 957
7 752
7 963 903 3 331 888
0
0

14 699
6 340 080
0

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA
UNDERSTÖD
SKATTER
EXTERNA KOSTNADER
INTERNA KOSTNADER

31 680
8 270 197
303 574

KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER
KOSTNADER

0
303 574
8 573 772

0
0

0
0

0
0

7 963 903 3 331 888

6 340 080

BIDRAG I
ADMINISTRATIVA KOSTNADER

-6 687 977 -6 061 748 -2 497 643 -4 252 767
-1 426 649 -1 364 834 -721 126
-874 557

BIDRAG II
ADMINISTRATIVA KOSTNADER

-5 261 328 -4 696 914 -1 776 517 -3 378 211

BIDRAG III
ÖKNING AV RESERVERINGAR

-5 261 328 -4 696 914 -1 776 517 -3 378 211

INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BIDRAG IV

-5 261 328 -4 696 914 -1 776 517 -3 378 211

Verksamhetsplan och budget Samfundet Folkhälsan 2021 Sid 18

2.2 Folkhälsans forskningscentrum
Målsättningen för verksamheten inom Folkhälsans forskningscentrum är att erhålla ny kunskap
som skapar förutsättningar för människors välbefinnande och stöder praktisk verksamhet.
Forskningsverksamheten är organiserad i forskningsprogram, som inrättas av Samfundets
styrelse. Forskningen bedrivs i två program – programmet för genetisk forskning och
programmet för folkhälsoforskning.
Forskningens kvalitet evalueras genom den externa finansieringen inom programmen samt
publikationsaktiviteten och -kvaliteten.
Forskningsverksamheten sker i nära samarbete med Helsingfors universitet, inom ramen för ett
samarbetsavtal som etablerades år 1996.

2.2.1 Verksamheten 2021
Trots att koronapandemin fördröjde den experimentella forskningsverksamheten under våren
2020, kan grupperna till största delen slutföra sina projekt enligt planerna för den treåriga
budgetperioden 2019–2021.
Programmet för genetisk forskning
Inom programmet utreds genetiska faktorer samt livsstils- och miljöfaktorer som påverkar
hälsa och sjukdomar. Målet är att utveckla nya metoder för diagnostik, prediktion, prevention
och behandling av sjukdomar.
Molekylärgenetisk forskning. Verksamheten fokuserar på genidentifiering samt funktionella
studier för att öka förståelsen av sjukdomsmekanismer och utreda möjligheter till behandling.
Flera gruppers forskning strävar i första hand efter att hitta nya gener associerade med
allvarliga och livslånga sällsynta sjukdomar (muskelsjukdomar, epilepsi, osteoporos,
skelettdysplasier, ögonsjukdomar och immunbristsyndrom) och att överföra upptäckterna till
praktisk diagnostik. Inom ett projekt kartläggs genetiska faktorer hos barn och ungdomar med
tidig debut av svår fetma. Forskning som strävar efter att förstå sjukdomsmekanismerna till
följd av tidigare genfynd i muskelsjukdomar, progressiv myoklonusepilepsi, GRACILEsyndromet och ärftlig hornhinneinflammation fortsätter genom att använda flera olika
sjukdomsmodeller, såsom möss och inducerade pluripotenta stamcellslinjer etablerade från
patienter. Forskningen kring mekanismerna under den tidiga embryoutvecklingen hos
människan fortsätter genom transkriptomanalys av enstaka celler och in vitro funktionella
studier av de nyligen identifierade embryonala transkriptionsfaktorerna. Forskningen har
förstärkts med en erfaren bioinformatiker från Japan (anställd med extern finansiering under
2019–2022) med det specifika målet att utbilda yngre bioinformatiker i analys av omics-data.
En ny gruppledare som forskar i genetiska ögonsjukdomar utnämndes till programmet i
september 2020.
Diabetesforskning. FinnDiane-projektet har som mål att identifiera orsakerna till att en
tredjedel av patienter med typ 1 diabetes utvecklar njursjukdom. Forskningen fokuserar på
analys av gentypnings- och genomsekvenseringsdata. Gruppen har etablerat inducerade
pluripotenta stamcellslinjer som kan differentieras till njurceller och även till mera komplexa
strukturer för att studera effekten av genmutationer i njurceller och njurvävnad. Inom Botniaprojektet fortsätter den populationsbaserade studien PPP-Botnia (Prevalens, Prediktion och
Prevention av diabetes i Österbotten). Samtidigt analyseras data från exomsekvensering av
Botnia Familjestudien (9 000 individer) tillsammans med omfattande uppgifter om
metabolismen och livsstilen.
Genetisk epidemiologi. Forskningen i tonårskohorten, Fin-HIT, kombinerar genetisk forskning
med epidemiologi för att utforska de faktorer som påverkar ungdomars vikt och viktökning.
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Genom att utnyttja registerdata har det identifierats specifika sjukdomar (t.ex. karies och
autoimmuna sjukdomar) vars samband med vikt och mikrobiom kommer att undersökas. Den
andra uppföljningen av kohorten fortsätter med fokus på näring, skärmtid och psykisk hälsa.
Därtill ombes deltagarnas samtycke till att lagra materialet i en nationell biobank.
Ny verksamhet 2021 framåt. En ny gruppledare med stark kunskap i funktionella studier, vars
rekrytering som bäst pågår, börjar sin verksamhet i programmet under 2021.

Programmet för folkhälsoforskning
Inom programmet bedrivs livscykelforskning och
socialgerontologi och kardiovaskulär epidemiologi.

forskning

kring

hälsofrämjande,

Livscykelforskning med fokus på betydelsen av programmering av hälsa och sjukdomar
fortsätter. Forskningen utnyttjar Helsingfors födelsekohort som inkluderar 13 345 personer
födda 1934–44 och fokuserar främst på friskt åldrande ur ett livscykelperspektiv som beaktar
genetiska och epigenetiska faktorer samt psykosociala och livsstilsrelaterade faktorer. DEMODprojektet fokuserar på den metabola hälsan bland unga män och kvinnor vars mödrar haft typ
1-diabetes under graviditeten.
Forskningen kring hälsofrämjande fokuserar främst på barn och ungdomar med syftet att främja
hälsan och välbefinnandet samt öka jämlikheten i hälsan bland barn. Till projekten inom detta
område hör bl.a. projektet DAGIS, vars mål är att öka jämlikheten i hälsa bland daghemsbarn
genom att främja sunda levnadsvanor och stressreglering genom att stöda sociala och fysiska
faktorer i hemmet och på daghemmet, samt projekten Ett välmående och lärande sinne och
Styrka, glädje och medkänsla vars mål är att främja välbefinnande och resiliens hos barn, unga
och vuxna i skolor och familjer. Register- och uppföljningsundersökningen, ADEF Helsinki, om
barn till mödrar som under graviditeten har missbrukat alkohol eller droger fortsätter. Även ett
registerbaserat projekt som undersöker hälsan bland närståendevårdare i Finland fortsätter.
Det nya forskningsområdet socialgerontologi inleddes år 2017 i samarbete med det
gerontologiska forskningscentret GEREC i Jyväskylä. Områdets forskningsteman fokuserar på
hälsosamt och aktivt åldrande, delaktighet, gemenskap och aktörskap samt boende. Till
projekten inom detta område hör BoAktiv-studien, vars mål är att utreda sambanden mellan
social gemenskap, socialt deltagande och aktivt åldrande bland äldre personer som bor i
Folkhälsan seniorhus, samt dessa faktorers möjliga samband med och betydelse för
livskvaliteten bland äldre människor.
Forskningen inom Kardiovaskulär epidemiologi fokuserar främst på regleringen av
könshormonernas metabolism, särskilt i relation till fettvävnad och fetma, med målet att
utveckla preventiva strategier för prevention av hjärt- och kärlsjukdomar och bröstcancer.
Forskningsledning
Forskningscentrets ledning har hand om den gemensamma administrationen, ekonomi- och HRförvaltningen och verksamhetsutvecklingen. Samfundets IT-avdelning tar hand om
forskningscentrets IT-stöd för den personal som är verksam i Folkhälsans nätverk,
forskningscentret köper IT-stödet för MAC-datorer av en utomstående aktör.
Ledningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla ledarskapet i forskningsgrupperna, att
klargöra och beskriva HR-, ekonomi-, dataskyddsrelaterade och andra administrativa processer,
inklusive tillsättningen av en egen etikprövningsnämnd för humanvetenskaper. Ledningen har
förstärkts med en arbetsinsats på 40% av en forskare med ansvar för forskningsprojekts etiska
frågor och dataskyddsfrågor
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Forskningscentret fortsätter att satsa på att öka forskningscentrets synlighet och att
popularisera sin forskning. För detta ändamål anställdes under 2020 en
vetenskapskommunikatör med en arbetsinsats på 60 %. Därtill använder en forskare 20 % av
sin arbetstid för koordinering av centrets synlighetsaktiviteter. Centret kommer att fortsätta
organisera studia generalia-föreläsningstillfällen två gånger per år.
För att befrämja samverkan mellan grupperna och mellan forskningsprogrammen och för att
förbättra informationsspridningen innehåller budgeten medel för en två dagar lång
vetenskaplig reträtt under hösten 2021.

2.2.2 Ekonomi
Den totala budgeten för Folkhälsans forskningscentrum uppgår till 9 587 500 euro av vilket
Folkhälsans andel utgör 5 215 500 euro och 4 372 000 euro är extern finansiering som förvaltas
vid Folkhälsan. Folkhälsans andel uppdelas i anslag från Forskningsstiftelsen 4 085 885 euro
(78 %) och Samfundet 1 129 615 euro (22 %).
Forskningsstiftelsens anslag ökar med 79 735 euro och Samfundets anslag med 9 265 euro
jämfört med 2020. Folkhälsans finansiering är därmed 89 000 euro större än 2020.
Ökningen i budgeten beror på följande faktorer:
•
•
•

ökad arbetsinsats för en gruppledare utöver den överenskomna treåriga budgetramen
ökad arbetsinsats för en forskningsadministratör och en kommunikationsansvarig
ojämn årlig budgetering inom den treåriga budgetramen.

Av forskningens totala utgifter finansierade med bidrag från Forskningsstiftelsen och
Samfundet utgör personalkostnaderna 67,4 procent, fastighetskostnaderna 14,4 procent, de
övriga kostnaderna 11,2 procent och de administrativa kostnaderna 7 procent.
Forskningsstiftelsen understöder i huvudsak genetisk forskning och därför kanaliseras merparten av forskningsprogrammens anslag från Forskningsstiftelsen (89,9 %) till programmet
för genetisk forskning, en mindre del tillfaller programmet för folkhälsoforskning (10,1 %).
Programmet för genetisk forskning får hela sitt understöd från Forskningsstiftelsen.
Programmet för folkhälsoforskning får 73,2 procent av sitt understöd från Samfundet
Folkhälsan och 26,8 procent från Forskningsstiftelsen.
Användningen av den externa finansieringen som förvaltas vid Folkhälsan beräknas öka med
140 500 euro. De största externa finansiärerna för verksamheten år 2021 beräknas vara
Finlands Akademi, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Medicinska Understödsföreningen Liv och
Hälsa, Sigrid Jusélius Stiftelse samt Wilhelm och Else Stockmanns stiftelse.
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BUDGET 2021
FORSKNING (090040)

BUDGET

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

4 372 000

4 231 500

1 667 342

3 461 214

STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR
HYROR O. ARRENDEN
RÄNTOR OCH DIVIDENDER
UNDERSTÖD
INSAMLINGAR
ÖVRIGA INTÄKTER

0

0

0

6 989

4 372 000

4 231 500

1 667 342

3 468 202

4 372 000

4 231 500

1 667 342

3 468 202

LÖNER

5 002 910

4 707 496

2 252 497

4 416 601

PERSONALBIKOSTNADER

1 093 636

1 033 766

438 559

847 470

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

300 556

357 797

33 673

215 024

FÖRNÖDENHETER

674 129

695 384

355 953

845 384

FASTIGHETSKOSTNADER

619 040

764 207

374 926

766 490

1 260 168

1 331 293

208 100

844 085

EXTERNA INTÄKTER
INTERNA INTÄKTER
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT
INTÄKTER
VARUINKÖP
LAGERFÖRÄNDRING

TJÄNSTER
AVSKRIVNINGAR
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.
ÖVRIGA KOSTNADER

0

0

25

332

20 303

19 943

3 447

15 544

89 550

90 450

88 925

70 244

9 060 292

9 000 337

3 756 105

8 021 174

9 223 628

9 000 337

3 756 105

8 021 174

-4 851 628

-4 768 837

-2 088 763

-4 552 972

363 872

357 663

178 831

344 588

-5 215 500

-5 126 500

-2 267 594

-4 897 560

-5 215 500

-5 126 500

-2 267 594

-4 897 560

-5 215 500

-5 126 500

-2 267 594

-4 897 560

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA
UNDERSTÖD
SKATTER
EXTERNA KOSTNADER
INTERNA KOSTNADER

163 336

KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER

163 336

KOSTNADER
BIDRAG I
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BIDRAG II
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BIDRAG III
ÖKNING AV RESERVERINGAR
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BIDRAG IV

Budgeterat understöd

Från
Samfundet

Från
Forskn.stift.
allmänna

Från
Forskn.stift.
Schauman

INTERNA
TOTALT

EXTERNA
VID FOLKHÄLSAN

TOTAL
BUDGET

Programmet för genetisk forskning

0

0

3 175 100

3 175 100

3 704 400

6 879 500

Programmet för folkhälsoforskning

976 400

356 600

0

1 333 000

667 600

2 000 600

Forskningsledning

153 215

55 956

498 229

707 400

0

707 400

1 129 615

412 556

3 673 329

5 215 500

4 372 000

9 587 500

TOTALT

Samfundet totalt

Forskningsstiftelsen totalt

1 129 615

4 085 885

21,7 %

78,3 %

100,0 %
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3 Folkhälsan Utbildning Ab
Folkhälsan Utbildning Ab:s (härefter Utbildning) mål är att vara ett ledande kompetenscenter
på svenska i Finland gällande hälsofrämjande, rådgivning, handledning och utbildning.
Utbildning arbetar med ledord såsom jämställdhet, jämlikhet, trygghet, gemenskap och
välmående. Vi fokuserar på insamling av expertis.
Under verksamhetsåret 2021 betonar vi särskilt digitaliseringen som arbetsmetod inom
undervisningen och kursverksamheten, men också i försäljningen. Det är även värt att notera
att bolaget Solvalla Nedre Ab fusioneras med Utbildning från och med den 31 december 2020.
Prioriteringar för år 2021 är att fylla studerandekvoten med en fortsatt bra rekrytering, att ha
en 100-procentig genomströmning av elever, samt uppföljning av var de placerar sig efter
studierna. Bolaget fortsätter med att implementera de nya examensgrunderna samt bygger upp
struktur och innehåll, därtill ses personalbehovet över. Pedagogiskt fortsätter man att
implementera nya tankesätt och modeller inom utbildningen, såsom Digipeda, individuella
vägar, självstudiemiljöer och utbildning i arbete. Utbildningen lär, liksom den övriga
verksamheten, påverkas av covid-19 under verksamhetsåret 2021.
Lagförslaget om den förlängda läroplikten som är planlagd att träda i kraft hösten 2021 kommer
framför allt att påverka Resurscentret Föregångarnas verksamhet. Enligt förslaget höjs
läroplikten till 18 år för dem som går ut den grundläggande utbildningen hösten 2021.
Utbildning upprätthåller ungdoms- och arbetsverkstaden Resurscentret Föregångarna,
restaurang Elsas Kök och tre utbildningsenheter med olika utbildningstillstånd. Bolaget leder
ett nationellt idrottsinstitut i Solvalla samt ett regionalt idrottsinstitut och en folkhögskola i
Norrvalla. Efter nästan 10 år har bolagets enheter utvecklat och sammanfört kunskap i olika
former. Vi strävar efter att arbeta med ett mångfacetterat serviceutbud på Resurscentret
Föregångarna, samt att hitta fördelaktiga verksamhetsutrymmen.
Ekonomifunktionen vid Utbildning sköter redovisning och personaladministration, vilka
ankommer på bolaget som juridisk person. Utbildning köper tjänster för löneräkning av Välfärd
och IT-tjänster av Samfundet Folkhälsan. Intäkterna är budgeterade till 5,9 miljoner euro varav
54 % (3,2 miljoner) statsandelar eller statliga ersättningar och 35 % (2,1 miljoner) försäljning.
Övriga understöd utgör 6 % (0,37 miljoner) och kommunala ersättningar 3 % (0,2 miljoner). En
del av understöden gäller tvååriga projekt som har påbörjats under år 2020. Även för
verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande; största delen av
intäkterna på 0,6 miljoner euro är projektunderstöd.
Statsfinansieringen för yrkesutbildningen består av 70 % basfinansiering, 20 %
prestationsfinansiering (som 2021 bestäms av förverkligade examina och examensdelar år
2019) och 10 % genomslagsfinansiering (som beviljas på basis av studerandes sysselsättning,
fortsatta studier samt studeranderespons och arbetslivets respons). Det finns ett
osäkerhetsmoment i hur finansieringen kommer att se ut år 2021, då vi först i slutet av året
2020 får besked om både eurobelopp och studerandeår.
Totalkostnaderna uppgår till 6,1 miljoner euro. Cirka 47 % av totalkostnaderna är
personalkostnader. Dessa kostnader uppgår till 2,9 miljoner euro och är den således största
kostnadsposten i budgeten. Den näst största kostnaden är fastighetskostnader inklusive
avskrivningar, som uppgår till ca 1,3 miljoner euro och utgör 22 % av budgeten. Den tredje
största kostnaden är Tjänster, som har budgeterats till 1 miljon euro, nästan 18 % av budgeten.
Vi räknar med investeringar på Solvalla (fas 2) samt renoveringen av Holmsgården i Norrvalla.
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För hela bolaget budgeteras ett underskott på –198 190 €, i jämförelse med budgeten för år
2020, –307 324 €, och bokslutet för år 2019, –247 513 € (sista bokslutet innan Folkhälsan Sport
Ab fusionerades in i Folkhälsan Utbildning Ab 1.1.2020).

BUDGET 2021
FOLKHÄLSAN UTBILDNING AB (38)

BUDGET

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

3 199 563

3 128 500

1 602 403

3 375 418

205 000

251 200

103 349

194 455

0

0

-2

10 309

2 051 842

2 346 100

553 191

1 143 364

52 566

49 618

24 823

49 681

0

0

149

83

371 668
43 114

210 010
77 854

183 985
24 036

240 777
74 846

EXTERNA INTÄKTER
INTERNA INTÄKTER

5 923 753
1 733 157

6 063 282
1 470 566

2 491 934
684 957

5 088 933
967 870

INTÄKTER

7 656 910

7 533 848

3 176 891

6 056 803

STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR
HYROR O. ARRENDEN
RÄNTOR OCH DIVIDENDER
UNDERSTÖD
ÖVRIGA INTÄKTER

VARUINKÖP

282 609

277 700

88 748

2 389 794
507 353

2 502 185
524 839

1 098 877
229 062

2 205 364
434 532

174 918
193 928

182 989
193 450

25 779
108 356

109 727
108 731

FASTIGHETSKOSTNADER

1 033 006

1 111 964

547 185

920 426

TJÄNSTER
AVSKRIVNINGAR

1 077 585
295 875

1 116 689
290 890

383 188
145 445

1 047 432
404 271

136 000
30 875

127 500
42 400

35 560
24 528

69 435
36 528

EXTERNA KOSTNADER

6 121 943

6 370 606

2 686 728

5 336 446

INTERNA KOSTNADER
KOSTNADER

1 733 157
7 855 100

1 470 566
7 841 172

684 957
3 371 685

967 870
6 304 316

-198 190

-307 324

-194 794

-247 513

LÖNER
PERSONALBIKOSTNADER
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
FÖRNÖDENHETER

RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.
ÖVRIGA KOSTNADER

RESULTAT
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4 Folkhälsan Välfärd Ab
Vi står mitt i stora omvärldsförändringar, och i en tid av stor osäkerhet såväl globalt som på
nationell nivå. På ett makroplan pågår stora förändringar i omvärlden beroende på
klimatförändringen, folkvandringar, urbaniseringen och en alltmer åldrande befolkning. Covid19-pandemin som präglat stora delar av år 2020 globalt är inte över, och sannolikt kommer
pandemin att ha bestående effekter på samhällsutvecklingen. Pandemin påverkade stort
bolagets verksamheter år 2020, och budgeten för 2021 utgår från att pandemin under det första
halvåret ännu påverkar bolagets service för riskgrupper.
För Folkhälsan Välfärd Ab, som verkar endast i Svenskfinland, gäller det att bedöma hur de
globala och nationella omvärldsförändringarna slår ut på vårt verksamhetsområde, och vilka
vägval vi behöver göra för att även i framtiden kunna erbjuda kvalitativa tjänster på svenska.
Vi utgår från att våra potentiella kunders val allt mera kommer att påverkas av olika
hållbarhetsaspekter och detta påverkar såväl bolagets serviceutbud som innehållet i
verksamheten. Inom de verksamheter som riktar sig till unga och unga vuxna räknar vi med att
hållbarhetsaspekten har en stor betydelse och kan vara avgörande för valet av till exempel
dagisplats. Den minskade nativiteten kommer på många håll att innebära att det finns ett
överutbud av daghemsplatser, och då gäller det att ha en profilering som får familjerna att välja
just vår verksamhet. Barnsektorn med daghem, eftermiddagsvård och ferieverksamhet räknas
inte till social- och hälsovårdstjänster, men står likväl inför stora förändringar. En ny plan för
småbarnspedagogik på nationell nivå har implementerats på daghemmen och utvärderingen
utgående från de nationella rekommendationerna pågår.
Den åldrande befolkningen är en stor utmaning på nationell nivå, men torde för Folkhälsan
Välfärd Ab innebära tämligen säker efterfrågan på resurserade boendeplatser. När det gäller
hemmaboende har gränsen för vad som kan anses försvarbart, och för vad som handlar om
utlämnande, stor ensamhet och otrygghet mellan besöken av personal, redan nåtts på flera håll.
Vår förmodan är därför att det också kommer att bli en ökad efterfrågan på mellanformerna av
boenden som det offentliga inte bekostar i dag, såsom serviceboende och boende i lägenheter i
våra Folkhälsanhus men med intensifierad hemtjänst dygnet runt. Vårdskandalerna inom de
resurserade boendeenheterna har blottat problematiken med konkurrensutsättningen och att
lägsta pris oftast vinner.
Hälso- och sjukvården ska också kunna möta de hälsoproblem en åldrande befolkning för med
sig, och kunna rikta resurserna rätt. De förebyggande och prediktiva hälsotjänsterna med hjälp
av AI och digital teknik kommer att öka snabbt i omfång, och i våra Folkhälsanhus behöver vi
bygga upp beredskap för detta.
Covid-19-pandemin år 2020 har påverkat alla bolagets verksamheter, olika mycket och på olika
sätt. Som positiv effekt kan nämnas att digitaliseringen av tjänster i många verksamheter tog ett
stort och snabbt steg framåt. År 2021 finns det skäl att utvärdera de digitala tjänsterna och
rutinerna, hålla kvar och vidareutveckla det som kan förbli en framtida effektiv modell, och
skapa en bra mix av digitala och ansikte mot ansikte-möten och -tjänster.
Ur bolagets synvinkel räknar vi med att konkurrensen inom social- och hälsovården
fortsättningsvis kommer att vara svår. Folkhälsan Välfärd kan inte konkurrera med
synergifördelar, utan måste ytterligare profilera sig som unik genom sin salutogena tankeram
och genom sin icke vinstdrivande karaktär. Folkhälsans profil som lokal, trygg och pålitlig
producent är även av stor betydelse i tider av förändring. Bolagets HRD-funktion eftersträvar en
smidig och transparent verksamhet, som snabbt kan pilotera nya verksamhetssätt eller program
ute i någon verksamhet och som ständigt utvecklas vidare på basis av erfarenheter och respons.
Dialogen med bolagets anställda, såväl ledning som enhetspersonal är aktiv och kontinuerlig. Av
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bolagets personal uppnår ett stort antal personer pensionsåldern inom fem år, och det innebär
att behovet av nyrekrytering av personal är stort. Redan i dag kämpar man i
huvudstadsregionen med att få behörig personal. Utbildningsplatser finns på
läroinrättningarna, men de får inte tillräckligt sökande. Ytterligare satsningar behöver göras för
att skapa lärstigar, där lämpliga personer kommer in i huset som outbildad, och sedan via
lärande i arbete och yrkesprov i samarbete med läroinrättningarna kan skaffa sig en examen.
Man har även inom Folkhälsanhelheten en plan på gång gällande rekrytering av personer med
ryska som modersmål.
Ett omfattande strategiarbete pågår inom Samfundet Folkhälsan, med sikte på att den nya
strategin godkänns på höstmötet 2020. Det innebär att bolaget under år 2021 får revidera sin
strategi utgående från den för Folkhälsanhelheten godkända. Budgeten är uppbyggd utifrån
cirka 146 kostnadsställen, med kostnadsställeansvariga som har ansvar för såväl verksamhet
som ekonomi. På större enheter finns dessutom teamansvariga med uppgift att utveckla och
leda det dagliga arbetet.
Bolaget som helhet budgeterar med intäkter på 54,6 miljoner euro, vilket är 2,3 miljoner euro
eller 4,4 procent mera än budgeterat för innevarande år. Den låga inflationen och gällande
försäljningsavtal med fasta priser gör att prisförändringarna inför år 2021 budgeteras med viss
försiktighet. Kommuner som övergått till användning av servicesedel har ännu inte heller i full
utsträckning byggt in mekanismer för prisförhöjningar i sina regelverk vilket gör att
prisförhöjningarna till dessa delar är mycket osäkra.
Nytt i budgeten för året är att Silviahemmet införlivas i Folkhälsan Välfärd (ökade intäkter 1,5
miljoner €), daghemmen Villekulla och Lekis (tillsammans 1,1 miljoner €) och Pointen (0,3
miljoner €). De flesta fastighetskostnadsställen faller bort i och med Folkhälsans
organisationsförändring visavi fastighetsfrågor. Detsamma gäller verksamheten kring
Ossiansalen. Totalt innebär den här organisationsförändringen ett inkomstbortfall på 1,96
miljoner €. Efter att ökningen av intäkterna som beror på det nya, och avslutad verksamhet ovan
är beaktad, uppgår nettoförändringen av intäkterna endast till 2,7%.
Kostnaderna på 54,5 miljoner euro utgörs till 71,7 procent eller 39,1 miljoner euro av
personalkostnader vilket är 2,6 miljoner euro eller 7,2 procent högre än innevarande års budget
(BU2020 36,5 miljoner euro). Då ingår 300 000 € för anskaffning av skyddsutrustning för
personalen. I budgeten har beaktats kollektivavtalsmässiga löneförhöjningar enligt
socialservicebranschen på 1,3 % från 1.8.2020, 1,5 % från 1.7.2021 och den beräknade effekten
av gropjusteringarna från 1.9.2021 på 0,2 %. Lönebikostnaderna har beräknats till 21,1 % av
lönekostnaderna. Budgeten omfattar ca 735 personarbetsår (707 år 2020). Utöver det
tillkommer ca 85 personarbetsår (2020 ca 86) i form av korta vikariat. Totalt omfattar
lönebudgeten ca 820 personarbetsår (790 BU2019).
Efter personalkostnaderna utgör fastighetskostnaderna 8,4 miljoner euro (BU 2020 8,8 miljoner
euro) den andra stora kostnadshelheten med 15,4 procent av totalkostnaderna.
För helheten budgeteras ett överskott på 31 921 euro för år 2021 (BU 2020 20.148 euro).
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BUDGET 2021
FOLKHÄLSAN VÄLFÄRD AB (20)

BUDGET
1-12 / 2021
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR

BUDGET
1-12 / 2020

UTFALL
1-6 / 2020

UTFALL
1-12 / 2019

505 300

489 000

221 588

485 559

29 852 085
2 281 443
18 223 224

29 989 445
2 003 151
13 977 698

12 740 935
796 840
7 872 208

26 500 235
1 964 230
14 289 876

HYROR O. ARRENDEN
RÄNTOR OCH DIVIDENDER

1 959 001
6 000

3 982 744
5 000

1 703 005
3 138

3 570 979
5 152

UNDERSTÖD
INSAMLINGAR
ÖVRIGA INTÄKTER

1 729 540

1 795 336

1 039 723

2 442 820

ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR

19 907

41 407

20 214

19 403

EXTERNA INTÄKTER
INTERNA INTÄKTER

54 576 499
5 142 258

52 283 782
9 946 948

24 397 650
4 626 855

49 278 254
9 500 172

INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT
INTÄKTER

5 142 258
59 718 757

9 946 948
62 230 730

4 626 855
29 024 505

9 500 172
58 778 426

1 675 400
0

1 727 821
0

815 761

1 796 270
1 484

31 329 471
6 610 852
1 188 766

29 271 468
6 145 545
1 078 788

14 246 866
2 945 718
685 567

27 673 797
5 632 820
937 118

FÖRNÖDENHETER
FASTIGHETSKOSTNADER

1 637 395
8 402 659

1 520 208
8 847 214

742 481
4 273 076

1 568 056
8 726 581

TJÄNSTER
AVSKRIVNINGAR
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.

3 168 789
351 184
0

3 141 055
366 352
0

1 395 987
161 362
3 514

2 930 728
309 138
1 382

180 052
0

173 249

86 412
895

191 818

VARUINKÖP
LAGERFÖRÄNDRING
LÖNER
PERSONALBIKOSTNADER
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

ÖVRIGA KOSTNADER
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA
UNDERSTÖD
SKATTER
EXTERNA KOSTNADER

0
54 544 568

52 271 701

25 357 640

49 769 192

5 142 258

9 946 948

4 626 855

9 500 172

5 142 258
59 686 827

9 946 948
62 218 649

4 626 855
29 984 495

9 500 172
59 269 364

BIDRAG I
ADMINISTRATIVA KOSTNADER

31 931
0

12 081
0

-959 990
0

-490 938
0

BIDRAG II
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BIDRAG III

31 931
9
31 921

12 080
0
12 080

-959 990
0
-959 990

-490 938
0
-490 938

31 921

12 080

-959 990

-490 938

INTERNA KOSTNADER
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER
KOSTNADER

ÖKNING AV RESERVERINGAR
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BIDRAG IV
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5 Folkhälsans Allaktivitetshus på
Åland Ab
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab startade verksamheten år 2005. Bolaget ägs till 100
procent av Samfundet Folkhälsan och är ett allmännyttigt serviceproducerande bolag.
Allaktivitetshuset är en mötesplats som stimulerar till växelverkan mellan olika generationer.
Verksamheterna riktar sig även till andra än dem som bor i huset i syfte att förverkliga en
mångfald av aktiviteter. Alla olika generationsresurser tas till vara för att på detta sätt
stimulera till möten mellan generationerna.
Allaktivitetshuset inrymmer 32 tillgänglighetsanpassade servicebostäder. Bolagets
verksamhet i huset omfattar Grupphemmet Linden för personer med demens, köks- och
matsalsverksamhet i Café Vreten samt uthyrning av 15 bostäder samt garageplatser.
Bolaget bedriver även familjerådgivnings- och terapiverksamhet samt hemtjänst och
hemsjukvård. Dessutom administrerar bolaget uthyrningen av daghemslokaler till
Mariehamns stad samt uthyrning av bassäng- och bastuavdelningen åt Landskapsföreningen
Folkhälsan på Åland rf i Allaktivitetshuset.
Allaktivitetshusets hälsofrämjande verksamheter bedrivs i landskapsföreningens regi.
Landskapsföreningens egna verksamhetsutrymmen omfattar en kombinerad gymnastik- och
samlingssal, bibliotek med läshörna, kabinett och dagcenter, behandlingsrum, samt arbetsrum.
Samfundet Folkhälsan har beviljat bolaget ett lån som per 30 september 2020 uppgick till 5,22
miljoner euro. För uppförandet av hyresbostäderna har bolaget beviljats och upptagit ett
räntestödslån som per 30 september 2020 uppgick till 732 527 euro av Ålandsbanken, vilket
belastar bolagets ekonomi. Bostadsaktiebolaget Folkhälsanhuset i Mariehamn Ab:s
bostadsvederlag uppgår till 4,17 euro/m². Fastighetsbolaget tar även en boniteringskoefficient
på 1,2 på samtliga utrymmen förutom bostäderna.
Framtidsutsikter 2021
Den åländska ekonomin har på kort tid blivit hårt ansträngd till följd av coronapandemin. Även
bolagets förutsättningar påverkas i hög utsträckning.
I januari 2021 träder ytterligare reformen för kommunernas socialtjänst i kraft, vilket också
skapar en osäkerhet som vi bedömer att återspeglar sig i det åländska samhället. Osäkerheten
för nästa år är därmed påtaglig och utsikterna är betydligt tuffare än tidigare. Å andra sidan
öppnar dagens utmaningar och förändringar i strukturerna upp för nya möjligheter på längre
sikt då det är vår uppgift att lyfta fram områden som kommer den enskilda och samhället till
godo i slutändan. Intresset för Folkhälsan från såväl allmänheten som beslutsfattare upplevs
öka och förfrågningar om samarbeten förekommer allt oftare. Framför allt ser vi fram emot att
utveckla ett samarbete med KST (kommunernas socialtjänst).
Målsättningen för 2021 är samtidigt att tillsammans med Landskapsföreningen Folkhälsan på
Åland rf sätta igång med arbetet att implementera Samfundets nya strategi även på Åland.
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6 Folkhälsans Fastigheter Ab
Folkhälsans Fastigheter Ab, som registrerades i handelsregistret 10.7.2020, inleder sitt första
hela verksamhetsår 2021. Bolagets verksamhet utgår från bolagsordningens § 2 där
verksamhetsområdet definieras enligt följande:
”Föremålet för verksamhet är fastighetsservice och -underhåll, disponentverksamhet, uthyrning
av lägenheter och fastigheter samt annan fastighetsrelaterad verksamhet. Bolaget kan äga aktier
och andelar i andra företag samt äga och besitta fast egendom.”
Bolagets vision är att vara ett bolag med professionell kunskap inom fastigheter för
Folkhälsangruppen i synnerhet och för fastighetsägare i allmänhet.
Bolagets mission är att genom sakkunniga och professionella fastighetsunderhålls-, disponentoch projektledningstjänster upprätthålla och utveckla fastighetsägarens fastighetsmassa.
Bolaget kommer att fokusera på tre utvecklingsområden under sitt första verksamhetsår:
•

Utarbetande av arbetsprocesser, uppgörande av en klar och tydlig arbetsfördelning
samt ibruktagande av nya arbetsverktyg och -metoder. Bolagets verksamhet kommer
att utformas via av styrelsen fastställda styrdokument för att garantera kvaliteten i
verksamheterna.

•

Förutom regelrätt fastighetsunderhåll och -service, kommer en noggrann kartläggning
av renoveringsskulden i respektive fastighet att göras. Ibruktagande av och
kontinuerligt användande av fastigheternas serviceböcker är centrala element i denna
process.

•

Utarbetande av en ny hyresmodell och -sättning för fastighetsägaren där målsättningen
är transparenta, konkurrenskraftiga och förutsägbara hyror, både för interna som
externa hyresgäster.

Ett fastighetsägarprogram införskaffas för att kunna möjliggöra utvecklandet av respektive
områden.
Bolaget har under sitt första verksamhetsår budgeterat för 9 årsverken och den totala
omsättningen uppskattas till 0,8 miljoner €.
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BUD - 2021
FOLKHÄLSANS FASTIGHETER AB (48)

Årsbudget
fastighets- o.
projekttjänster

Årsbudget
uthyrningsverksamhet

281 868
281 868

292 653
292 653

75 000
75 000

158 995
158 995

281 868
281 868

292 653
292 653

75 000
75 000

93 030

183 999

23 305

93 030
1 302

183 999
2 576

111 054
10 858
121 912
1 707

23 305
326

75 663
7 383
260
2 703

16 745
1 582
56
651

32 779
3 333
117
1 036

21 944
2 073
73
853

4 195
396
14
163

PERSONALBIKOSTNADER
VERKTYGSERSÄTTNING
KM-ERSÄTTNINGAR
INKVARTERING

91 921
1 100
35 850
2 250

20 336

39 840

5 094

6 000
1 500

21 050
750

26 650
1 100
3 800

40253
40255
40260

TRANSPORT/RESEBILJETTER
PERSONALKOST
PERSONALUTBILDNING

3 000
3 960
8 500

1 100
3 960
4 000

1 900

40263
430
40301
40302

ARBETSKLÄDER
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
INVENTARIER
KONTORSFÖRNÖDENHETER

2 150
56 810
5 020
1 550

16 560
500
500

26 700
720
900

40303
40308
40312
40325

LITTERATUR
BRUKSMATERIAL
BRÄNSLE OCH SMÖRJMEDEL
INFORMATIONS- O. PR-MATERIAL

40332

ADB-HÅRDVARA

435
40402
40404

FÖRNÖDENHETER
HYROR
ELEKTRICITET

40405

VATTEN OCH AVLOPP

40407
40414

STÄDTJÄNSTER
GÅRDSKARLSTJÄNSTER

40416
40430

DISPONENTTJÄNSTER
ÖVRIGA FASTIGHETSKOSTNADER

0
9 000

440
40505

FASTIGHETSKOSTNADER
UNDERHÅLL AV MASK. O. INVENT

219 195
588

40510
40515
40516

FÖRSÄKRINGAR
ÖVRIGA TJÄNSTER
ÖVRIG EXPERTKONSULTATION

841
500
3 400

40528

KOST OCH LOGI

3 100

1 000

40541
40544
40550
445

TELEFONSAMTALS- O. GRUNDAVGIFTER
ADB-LICENSER
ÖVRIGA TJÄNSTER
TJÄNSTER

2 492
12 524
15 486
38 932

12 524
12 850
26 374

40604
450
460

AVSKRIVN. PÅ LÖSEGENDOM
AVSKRIVNINGAR
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.

44710

ÖVRIGA KOSTNADER

44740
44790
465

FORDONSSKATT
KOSTNADSREDUCERADE POSTER
ÖVRIGA KOSTNADER

470
475

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA
UNDERSTÖD

47000
480

SKATTER
SKATTER

0

0

0

0

0

405
400

EXTERNA KOSTNADER
KOSTNADER

844 565
844 565

158 300
158 300

286 014
286 014

219 521
219 521

180 730
180 730

505
555

BIDRAG I
BIDRAG IV

-36 050
-36 050

695
695

-4 146
-4 146

73 132
73 132

-105 730
-105 730

Årsbudget helheten

Årsbudget
Årsbudget ledning
disponenttjänster o.
och stab
fastighetsadm.

Tili

Tilinimi

35415
330

FÖRSÄLJNING 24%
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR

808 516
808 516

158 995
158 995

310
305

EXTERNA INTÄKTER
INTÄKTER

808 516
808 516

40102
40126
420
40201

MÅNADSLÖNER
SEMESTERVIKARIER
LÖNER
SOCIALSKYDDSAVGIFTER

411 388
10 858
422 246
5 911

40203
40220
40221
40222

ARPL-LAGSTADGADE FÖRSÄKRINGAR
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING
GRUPPLIVFÖRSÄKRING
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

425
40249
40250
40252

1 116
5 150
3 800
700

1 116
200

1 500
2 150
8 550
3 800

5 000
150

4 500
3 800

450
700

4 000
21 336
163 203
1 200

3 000

5 000

1 000
0

2 500

1 500

5 436
15 282

13 600
9 690
1 200

3 240

1 500
25 112

350

1 300
138 231

350

20 330
25 112

0

1 500

7 500

20 022

45 352
588

15 590

153 821

841
500
3 400

486
486
0

0
0

1 000

1 000

2 100
1 380

1 112

2 636
10 016

2 541

0

0
0

486
486
0

0
0

430
-7 790
-6 360

1 000

0

430

-7 790
-7 790

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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7 Folkhälsans förbund rf
Förbundets vision styr verksamhetsplanen 2021. ”Målet är att vara en föregångare inom
hälsofrämjande. Det är lätt att komma med och det finns många möjligheter till engagemang. Vi
skapar miljöer som främjar hälsa och gemenskap. Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och
agerar för att minska skillnader i hälsa”.
De nuvarande strategiska målen är fortfarande angelägna: Växande och mångsidig
frivilligverksamhet, Inkludera och integrera grupper som hotas av utsatthet och utanförskap samt
Naturen som resurs och kraftkälla för hälsofrämjande. Både visionen och de strategiska målen
revideras tillsammans med landskapsföreningarna utgående från Samfundets nya strategi.
Verksamheten utgår från ett resursbaserat promotivt arbetssätt med hälsofrämjande
närmiljöer, ett livscykeltänk och ökad hälsoläskunnighet i fokus. De insatser som görs är
evidensbaserade, och Förbundet samarbetar med forskare både inom Samfundet och externt.
Omfattande samarbetsnätverk och partnerskap med andra organisationer är ett viktigt sätt att
uppnå goda resultat. Förbundet är aktivt med i vår takorganisation SOSTE rf:s verksamhet.
Förbundet har en stark förankring i vardagen genom 98 lokalföreningar med cirka 18 500
medlemmar samt många nätverk. Delaktighet och samskapande är genomgripande principer.
Under år 2020 har vi lärt oss mycket om att kommunicera på distans, vilket ökar interaktionen
med medlemmar och intressenter.
Förbundets medarbetare representerar sakkunskap inom fokusområdena:
•

frivilligverksamhet i föreningar, nätverk och punktinsatser

•

fysisk aktivitet, balanserad kost och återhämtning

•

hälsofrämjande familjearbete, trygga relationer, riktat familjestöd samt språk och
samspel

•

hälsofrämjande närmiljöer för barn, unga & äldre och Folkhälsanhusen som
mötesplatser.

Verksamhetsplaneringen utgår från beredskap för flera olika alternativ gällande smittläget.
Behovet är stort av kreativa arbetsmetoder, vilka kan genomföras också inom ramen för olika
restriktioner. Förbundet har som avsikt att upprätthålla omfattande aktiv verksamhet under
hela året.
Verksamhetsåret präglas av Folkhälsans 100-årsjubileum som skapar goda förutsättningar för
att göra verksamheten mer känd, rekrytera fler frivilliga och deltagare samt tacka alla som
engagerat sig. Här ingår bl.a. fester i samband med landskapsföreningarnas vårmöten, regionala
friluftsevenemang, kampanj om utevistelser och teaterturné till skolor med temat trygga
relationer och gemenskap.
Nya verksamheter är medverkan i Ungdomskompentenscenter som inleddes i augusti 2020 med
stöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Ungdomsarbetet på Förbundet utökas och
utvecklas särskilt med tyngdpunkt på psykisk hälsa, känsla av sammanhang och respektfulla
relationer. Nytt är också projektet för Jämställt föräldraskap. Förbundet utökar alternativen för
frivilliga att engagera sig och samordningen av frivilligverksamheten omorganiseras så att den
görs regionalt.
Verksamhetens kostnader för 2021 uppgår till 9,9 miljoner € (9,7 miljoner € år 2020). Den
externa finansieringen utgör 38 % och Samfundets understöd 62 % av intäkterna. Samfundets
understöd är uppdelat i minnesfonder, självtäckande fonder (15 st.) samt fonder för speciella
ändamål (16 st.). Budgeten utgår från att Förbundet använder ca 119 % av den uppskattade
disponibla avkastningen från fonder inom Samfundet vars användningsändamål är
hälsofrämjande verksamhet. Planen omfattar 106 personarbetsår (103 år 2020).
Verksamhetsplan och budget Samfundet Folkhälsan 2021 Sid 32

BUDGET 2021

2021 BG

2020 BG

BF 1-6.2020

2019 BS

Avgifter och ersättningar
Understöd
Penninginsamlingar
Övriga intäkter
Externa intäkter
INTÄKTER TOTALT

1 590 648
1 880 846
150 000
132 037
3 753 530
3 753 530

1 468 831
1 763 895
165 000
150 180
3 547 906
3 547 906

418 629
984 575
775
26 040
1 430 019
1 430 019

1 479 651
1 747 336
159 485
199 196
3 585 668
3 585 668

Varor för tillverkning och försäljning
Löner
Lönebikostnader
Övriga personalkostnader
Förnödenheter
Fastighetskostnader
Tjänster
Understöd
Övriga kostnader
Externa kostnader totalt
Avskrivningar och kalkylräntor
Koncerninterna fasta hyror
Koncerninterna kostnader
Kostnader från Samfundet och dess konc.
KOSTNADER TOTALT
Bokslutsdispositioner
RESULTAT utan fh understöd

52 320
4 643 371
1 058 758
534 010
276 772
345 052
1 192 368
601 500
43 182
8 747 334
0
1 021 130
105 066
1 126 196
9 873 531

54 320
4 428 649
1 008 446
596 892
293 265
369 422
1 229 851
549 000
37 235
8 567 080
0
1 000 552
100 274
1 100 826
9 667 906

29 069
2 210 724
442 944
141 316
126 488
111 232
429 233
409 326
16 491
3 916 822
0
481 434
30 890
512 324
4 429 146

-6 120 000

-6 120 000

-2 999 127

55 172
4 258 873
849 516
483 408
306 258
333 746
1 144 887
541 543
43 733
8 017 135
0
993 561
115 430
1 108 991
9 126 126
21 016
-5 561 473

6 120 000

6 120 000

3 060 000

5 714 556

0

0

60 873

153 083

90,25

87,40

81,84

82,65

SAMFUNDETS UNDERSTÖD
RESULTAT
Antal årsverken (månadsanställda)
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8 Bilagor
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8.4 Folkhälsans förbund rf
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Folkhälsan Utbildning Ab
Ett lokalt, regionalt och nationellt kompetenscenter

Verksamhetsplan
och budget 2021

2

1. Folkhälsan Utbildning Ab
Folkhälsan Utbildning Ab (FHU) upprätthåller ungdoms- och arbetsverkstaden Resurscentret
Föregångarna, restaurang Elsas Kök och tre utbildningsenheter med olika utbildningstillstånd. FHU
leder ett nationellt idrottsinstitut i Solvalla, ett regionalt idrottsinstitut och en folkhögskola i
Norrvalla. Efter nästan 10 år har FHU:s enheter utvecklat och sammanfört kunskap i olika former.
Reglementet för den nya yrkesutbildningen ramar in bolagets ekonomi. Utbildningsenheter skall
istället för antal studeranden sedan några år tillbaka fokusera på resultat, effektivitet och kvalitet.
Den nya modellen som följer den nya lagen implementeras stegvis under det följande året. År 2022
skall FHU vara fullt rustad för framtiden. Därför kommer bolaget under det kommande
verksamhetsåret att arbeta med att succesivt ändra på sina verksamhetsmönster. Social- och
hälsovårdsreformen påverkar i tur Resurscentret Föregångarnas verksamhet. Därför strävar enheten
till att arbeta med ett mångfacetterat serviceutbud.
Bolagets målsättning är att vara ett ledande kompetenscenter på svenska i Finland gällande
hälsofrämjande, rådgivning, handledning och utbildning. FHU arbetar med ledord såsom
jämställdhet, jämlikhet, trygghet, gemenskap och välmående. Vi fokuserar på insamling av expertis.
Under verksamhetsåret 2021 betonar vi särskilt digitaliseringen som arbetsmetod inom
undervisningen och kursverksamheten. Det är även värt att notera att bolaget Folkhälsan Sport Ab
fusionerades med Folkhälsan Utbildning Ab från och med den 1 januari 2020, och från och med 31
december 2021 kommer Solvalla Nedre Ab att enligt planerna fusioneras med Folkhälsan Utbildning
Ab. Därmed är de alla bolagens verksamhet och ekonomi presenterade i detta enda dokument.
Folkhälsan Utbildning Ab är vidare momsregistrerad sedan 1 januari 2020.

2. Bolagets kvalitetsledning
Kvalitetsledning är ett centralt redskap för ledarskap, styrning och utveckling inom Folkhälsan
Utbildning Ab. Kvalitetsledningssystemet och komponenterna inom det utvecklas kontinuerligt för
att säkerställa en snabb reaktionsförmåga och framtidsinriktning. Kvalitetsledningen stämmer
överens med lagstiftningen för de utbildningsformer som finns inom bolaget och på ett större plan så
att all verksamhet omfattas.
Bolaget prioriterar upprätthållandet av små team för smidig kommunikation och bättre kvalitativ
uppföljning. Under 2021 arbetar vi vidare med fokus på kvalitetstänk och utveckling av
arbetsmetoder inom undervisningen. Situationen med COVID-19 pandemin som spred sig i världen
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under hela 2020 förde med sig att den digitala utvecklingen tog flera kliv framåt och under 2021 ska
detta struktureras och förfinas. Kvalitets- och effektivitetsmätningar från statligt håll kräver också
nya sätt att hantera tidigare uppdrag.
De kommande åren fokuserar Folkhälsan utbildning på kvalitetsuppföljning och systematisk
hantering av nya krav. Mätarna inom yrkesutbildningen betonar både kvaliteten på utbildningen och
individen mera än någonsin. Trots att man gärna ser en snabbare studietakt, innebär det ändå att
kunnandet ska vara kvalitativt med fokus på flexibilitet, nytänk och ett lösningsorienterat sätt att
jobba. Myndigheterna kräver noggrann systematisk uppföljning och en förmåga till självvärdering
För FHU handlar det om att fokusera rätt och med rätt kompetens. En utsedd person ansvarar för
kvalitetsledning, uppföljning, dokumentering och utveckling.
Prioriteringar år 2021:
•

Vi arbetar med att fylla studerandekvoten med en fortsatt bra rekrytering, ett arbete som
pågår året om och med kontinuerlig antagning.

•

Vi strävar till att ha en hundraprocentig genomströmning av studerande samt följer upp var
de placerar sig efter studierna.

•

Vi vidareutvecklar strukturen och innehållet i utbildningsupplägget i enlighet med
examensgrunderna.

•

Vi fortsätter arbetet med att omfamna och implementera nya tankesätt och pedagogiska
metoder inom utbildning: Digipeda, personlig tillämpning, miljöer för självstudier, utbildning i
arbete m.m.

•

Vi uppfyller de målsättningar och krav som de nationella grunderna för läroplanen
förutsätter.

•

Vi erbjuder en högklassig undervisning och kunskapsnivå som är i linje med samhällets krav
och förväntningar.

•

Vi efterföljer Folkhälsans slogans ”två steg före” och ”fortfarande nyfiken” genom ständig
omvärldsanalys, följa med trender och förändringar i samhället.

•

Vi utvecklar och anpassar våra verksamhetssätt enligt språkmiljö, regionala krav och
förväntningar.

•

Vi fokuserar på internationella samarbeten.

•

Vi skapar en trygg och givande miljö att studera, jobba och undervisa i.

•

Vi uppdaterar utrymmen och utrustning enligt resurser.

Folkhälsan Utbildning Ab är en aktiv part inom samarbetsnätverk för kvalitetsutveckling, både inom
regionala och nationella nätverk. Genom Solvalla Idrottsinstitut deltar man aktivt i kvalitetsnätverk
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kring Urheiluopistojen Yhdistys (UOY) och genom Norrvalla folkhögskola i samarbetsnätverket kring
kvalitetsledning med andra anordnare av yrkesutbildning.
Working Quality 2022
Under verksamhetsåret 2021 arbetas det aktivt inom det av Utbildningsstyrelsen finansierade
kvalitetsprojektet Working Quality 2022, där Folkhälsan ansvarar för tyngdpunktsområde 4: Tydliga
mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs
upp systematiskt. Projektet pågår under hela verksamhetsåret. Detsamma gäller det likartade
projektet Juupeda 3, som förvekligas som en del av Urheiluopistojen Yhdistys.

3. Intern organisation och ekonomi
FHU leds av en verkställande direktör. Bolaget har även en ledningsgrupp, som består av VD,
ekonomichef, rektor för Solvalla idrottsinstitut, rektor för Norrvalla folkhögskola, bolagets
träningschef, bolagets utbildningschef samt enhetschefen för Resurscentret Föregångarna.
Ledningsgruppens möten hålls i regel var sjätte vecka och sammankallas av VD:n.
Ekonomifunktionen vid Folkhälsan Utbildning Ab sköter redovisning och personaladministration, vilka
ankommer på bolaget som juridisk person. FHU köper tjänster för löneräkning av Folkhälsan Välfärd
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Ab och IT-tjänster av Samfundet Folkhälsan. Vi samarbetar också med kommunikationsavdelningen
på Samfundet Folkhälsan. Eventuellt blir det även frågan om ett samarbete med Samfundet
Folkhälsans kommande fastighetsbolag. FHU planerar därutöver ett samarbete med Vörå kommun,
där Norrvalla och Vörå samgymnasium och medborgarinstitut skulle samarbeta på en mera ingående
nivå.
Året 2020 har varit ett annorlunda år på grund av coronaviruspandemin då momspliktiga kundaktiviteter, restaurangverksamhet och delvis fri bildning inte kunnat förverkligas på vårterminen och
likaså avbokade kunderna verksamhet som var planerad till sommaren 2020. Yrkesutbildning,
språkakademin och längre kurser inom fri bildning förverkligades via distansundervisning. Pandemin
fortgår och antalet Corona smittade har ökat igen under hösten 2020. Eftersom vi inte vet hur länge
pandemin kommer att fortgå och omfattningen av konsekvenser det kommer att få för
utbildningarna är det mycket svårt att göra en budget för år 2021.
Osäkerheten är stor, men vi har budgeterat med att kunna förverkliga det mesta av verksamheten.
Stora evenemang som t ex Toughest hinderbanelopp har inte budgeterats. Grunden för bolagets
ekonomi är statsandelar och ersättningar. Intäkterna är budgeterade till 5,9 miljoner euro varav 54 %
(3,2 miljoner) statsandelar eller statliga ersättningar och 35 % (2,1 miljoner) försäljning. Övriga
understöd utgör 6% (0,37 miljoner) och kommunala ersättningar 3% (0,2miljoner). En del av
understöden gäller tvååriga projekt som har påbörjats under år 2020. Även för
verkstadsverksamheten är den kontinuerliga finansieringen utmanande; största delen av intäkterna
på 0,6 miljoner euro är projektunderstöd.
Statsfinansieringen för yrkesutbildningen består av 70% basfinansiering, 20% prestationsfinansiering
(som 2021 bestäms av förverkligade examina och examensdelar år 2019) och 10% genomslagsfinansiering (som beviljas på basis av studerandes sysselsättning, fortsatta studier samt studeranderespons och arbetslivets respons.) Basfinansieringen påverkas även av viktkoefficienter för olika
kostnadsgrupper. Grundexamen i idrott hör till kostnadsgrupp 4 (viktkoefficient 1,59 år 2020) och
yrkesexamina i massage, idrott och träning till grupp 2 (koefficient 0,99 år 2020) Det har kommit
förslag att koefficienterna kommer att sänkas och det skulle betyda 1,43 för grundexamen och 0,73
för yrkesexamen år 2021. Höjningskoefficienten för inkvartering i internat skulle däremot höjas från
0,31 till 0,69. Minimiantalet studerande år i utbildningstillstånden granskas hösten 2020 och enligt
UKM:s förslag skulle FHU:s antal sänkas från 108 till 106 studerande år. År 2020 beviljades FHU 112
målinriktade studerande år och 2021 har budgeterats med 114 studerande år, med motiveringen att
bolaget har fått tillstånd att ordna yrkesexamen i idrott och träning, dvs fler examina. Det finns ett
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osäkerhetsmoment i hur finansieringen kommer att se ut år 2021, då vi först i slutet av året 2020 får
besked om både eurobelopp och studerande år.
7 000

Folkhälsan Utbildning Ab:s Intäktsutveckling
2011-2020 och budget 2021

Euro i hela tusental
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Series1
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1-6/
2020

BG
2021

3 708

4 028

4 189

4 554

5 203

5 899

4 953

5 144

5 089

2 492

5 924

Budgeterade intäkter 2021 totalt 5,9 milj.€
Ennhetsvisa andelar i diagrammet
(hela tusental)

Elsas kök
0,5 milj

Föregångarna
0,6milj

Norrvalla folkhögskola
1,7milj

Solvalla
Idrottsinstitut 2,2milj

Norrvalla
Idrottsinstitut 0,9milj

Totalkostnaderna uppgår till 6,1 miljoner euro. Cirka 47 % av totalkostnaderna är personalkostnader.
Dessa kostnader uppgår till 2,9 miljoner euro och är den således största kostnadsposten i budgeten.
Den näst största kostnaden är fastighetskostnader inklusive avskrivningar, som uppgår till ca 1,3
miljoner euro och utgör 22 % av budgeten. Den tredje största kostnaden är Tjänster, som har
budgeterats till 1 miljon euro, nästan 18 % av budgeten.

7

Budgeterade
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Hyror
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Övriga
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Budgeterade kostnader 2021
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3%

För hela bolaget budgeteras med ett underskott på -198.190€, i jämförelse med budgeten för år
2020, -307.324€, och bokslutet för år 2019, -247.513€. Sista bokslutet förrän Folkhälsan Sport Ab
fusionerades in i Folkhälsan Utbildning Ab 1.1.2020

4. Utbildningsenheterna
Folkhälsan utbildning är beroende av god rekrytering för att fylla platserna inom våra utbildningar.
Under 2021 fortsätter vi att satsa på synlighet, marknadsföring och evenemang i nära samarbete
med försäljningen. Under året planeras också inom nätverket av svenskspråkiga
yrkesutbildningsanordnare för gemensamma satsningar för att höja yrkesutbildningens attraktivitet
och anseende.
Det är viktigt att den digitala dokumenthanteringen fungerar smidigt för att dels underlätta
undervisningen men dels för att underlätta transparensen, strukturen och redovisningen gentemot
myndigheter. Visma-programmens användning utvecklas kontinuerligt, Koski och ARVO är centrala.
Utöver de lagstadgade utvärderingarna via systemet ARVO, samlar vi kontinuerligt
studeranderespons för at kunna mäta, analysera och utveckla kvaliteten i verksamheten. Under 2021
utvecklas systemet för detta.
Vi har budgeterat enligt 114 stycken studerande år under år 2021, men totalt cirka 140 stycken
studerande.

4.1. Grundexamen i idrott
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På Solvalla och Norrvalla kan man studera till idrottsledare och få ett yrkeskunnande inom idrott,
motion, hälsa och ledarskap. Utbildningen är planerad och upplagd enligt våra värderingar:
ledarskap, gemenskap och rörelseglädje. Därtill kommer de studerandes individuella behov,
kunskaper och förutsättningar som beaktas genom den personliga tillämpningen, PUK.
Prioriteringar år 2021
•

Ny arbetsfördelning på ledningsnivå möjliggör en större satsning på personlig tillämpning,
studiehandledning samt studerandevård inom yrkesutbildningen.

•

Gemensam utbildningschef jobbar för tätare samarbete, samkoordinering samt gemensam
planering kring examens upplägg på Grundexamen i idrott, Norrvalla/Solvalla. Ett effektivare
samarbete mellan enheterna skulle bidra med många synergier, bl.a. utvidga studerandes
valmöjligheter, maximera den interna resursanvändningen samt ta vara på
specialkompetenserna på båda håll. En betydlig inverkan på samhörigheten och
teamkänslan!

•

Även samarbete med RC Föregångarna bör utvecklas och effektiveras, dels kring FHU:s
diverse projekt, dels gällande studerandes välmående och handledning inom
yrkesutbildningen.

•

Utvecklingsarbetet kring kombistudier har visat sig ha en positiv effekt på antalet
kombistuderande läsåret 2020 - 2021. Att fortsätta utveckla samarbetet med VSG är en klar
målsättning för 2021. Tillsammans är vi starkare!

•

Involvera idrottsledarstuderande i utvecklandet av olika köp- och försäljningstjänster på FHU.
Sälj ut lägerverksamhet, evenemang, personaldagar m.m. som planeras och förverkligas av
studerande som en del av utbildningen. Även efterarbete kring utvärderingen av diverse
tjänster med hjälp av tjänstedesign (insamling av kundrespons inkl. analys av resultaten) visat
sig vara ett lyckat koncept och ett win - win samarbete för både studerande och
försäljningsteamet.

•

Fortsatt satsning på digitalisering samt uppföljning att utvecklingen framskrider! Covid-19
tvingade oss att ta stora digi - kliv framåt under en kort tidsperiod. Vi är mycket stolta över
den digitala utvecklingen som skedde under våren 2020 på alla våra utbildningslinjer. Det
hela resulterade i att digitala studier har blivit vardag för både lärare och studerande.

•

Aktivt och kontinuerligt samarbete med olika nätverk, både kommuner och andra instanser,
gällande idrottsledarnas utbildning i arbete perioder. Ansvar över arbetsplatshandledares
skolning ligger på oss utbildningsanordnare. Vi bör säkerställa handledarnas kompetens för
varje lärande i arbete – period.
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•

Att integrera en del av de gemensamma ämnena i de yrkesinriktade examensdelarna har
visat sig ha en klar kvalitetshöjande effekt på utbildningen. Även de olika arbetslivsprojekten
som studerande varit involverade i har uppskattats enormt av både studerande och
arbetslivsrepresetanterna. Dessa autentiska samarbetsprojekt ger dels mervärde för
inlärningen, dels värdefull erfarenhet, dels nya kontakter och möjliga framtida arbetsplatser
för våra ungdomar.

•

Nytt undervisningsinnehåll för de valbara examensdelarna samt nya arbetssätt och –
metoder utvecklas kontinuerligt för att säkerställa krav- och kvalitetsuppfyllandet i enlighet
med yrkesutbildningslagen.

4.2. Yrkesexamen i massage samt Specialyrkesexamen i massage
Verksamhetsplanen utgår från att Yrkes- och specialyrkesexamen i massage (hel/deltidsprogrammen) leds från Campus Norrvalla dock så att utbildningsprogrammen genomförs på
båda enheterna. Utbildningsprogrammen fördelas så att Yrkesexamen i massage (heltid) startar
årligen på Campus Norrvalla, Specialyrkesexamen i massage alterneras mellan enheterna samt
Yrkesexamen i massage (deltid) alterneras mellan enheterna på så sätt att den enhet där
Specialyrkesexamen i massage inte anordnas istället erbjuder Yrkesexamen i massage (deltid).
Prioriteringar år 2021:
•

Bredda verksamheten genom att erbjuda och utveckla fler utbildningsprogram, ökad
kompetensbreddande kursverksamhet samt hitta nya kundgrupper.

•

Fortsatt utveckling av online-kurser inom samtliga utbildningsprogram, vilket möjliggör
fortsatt utveckling av distansbaserad utbildning.

•

Fortsatt uppdatering av teknisk utrustning för de behov som krävs för att utveckla och
genomföra distansbaserad utbildning, framförallt VR-glasögon med anatomi-program är ett
naturligt följande steg. (VR-utrustning finns tillgänglig på resurscentret Föregångarna).

•

Att Specialyrkesexamen i massage på Norrvalla kommer igång och etableras.

•

Att marknadsföringen av Yrkesexamen i massage på Solvalla skulle resultera i större mängd
sökande under våren 2021 så att deltidsprogrammet skulle kunna starta i augusti 2021.

•

Att utveckla kompetensbreddande kursutbud för Utbildade massörer med målsättning att
utöka tilläggskursutbudet (i första hand delar av Specialyrkesexamen i Massage).
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•

I syfte att utveckla samarbete mellan skolkliniken och övriga inom Campus Norrvalla
(efterfrågas på VSG) utveckla en LPG-kurs som skulle ingå i såväl Yrkesexamen i massage/2.3
samt Specialyrkesexamen i massage/kompetensområdet lymfa massage. Detta inleds med
att fortbilda massörslärarteamet i LPG av Fma R.Alanen, därifrån byggs sedan kursen upp och
flätas in i utbildningsprogrammen.

•

Att skapa nya ”kundgrupper” t.ex. kartlägga möjlighet att få tillstånd att ordna Yrkesexamen i
massage med utbildnings- och examensspråk engelska, riktad i första hand till nyfinländare
kvarstår. Här skulle språkteamet engageras också med svenska/finska undervisning i
betydligt större omfattning än nu.

•

Att intensifiera samarbete med YA i Österbotten och Prakticum med att erbjuda möjlighet för
studerande på Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare) att välja en
valbar examensdel från Yrkesexamen i massage. Även detta i syfte att skapa nya
kundgrupper.

•

Att samarbetet med Arcada utvecklas så att avläggandet av öppna YH-kurser blir smidiga och
inte genomförs dubbelt och således belastande samt att samarbetet fortsätter från
sommaren 2021.

•

Att börja fundera, diskutera konkret vad en ev. förlängning av läroplikten som omfattar
andra stadiet innebär, möjligheter-hot, kvarstår.

•

Att börja fundera, diskutera om examensdelar inom Yrkesexamen i Massage och
Specialyrkesexamen i Massage, t.ex. valbara examensdelen i Yrkesexamen i Massage 2.4
Massage av en äldre patient kunde öppna upp möjlighet att jobba på vårdhem och på så sätt
indirekt avlasta behovet av ökat antal vårdare (enl. nuvarande regeringsprogram höjs till
0,7vårdare/pat.)-kvarstår.

•

Kontinuerlig utveckling av de speciella behov och krav som deltidsutbildningen är i behov av.

•

Fortsatt kontakt med Nordiska branschrådet för massörer för att utveckla kvalitetsstandard
för massörsutbildningen.

•

Att ha överfört ansökningsprocessen till Wilma så att ansökningarna till
utbildningsprogrammen kan göras där via under våren 2021.

•

Att fortsätta utveckla en linjeanpassad kontinuerlig ansökningsprocess med målsättning att
få till en smidig kontinuerlig antagning, speciellt för Specialyrkesexamen i Massage.
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•

Att upprätthålla och utveckla den goda kvaliteten på utbildningen trots de utmaningar som
nya yrkesutbildningslagen och reformen medfört i syfte att utexaminera duktiga
yrkesmänniskor för arbetslivet.

4.3. Yrkesexamen inom idrott och träning
År 2019 har en ny ettårig yrkesexamen inom idrott och träning med inriktning på vuxenstudier inletts
på Solvalla och Norrvalla. Utbildningen fortsätter år 2021. Den nya yrkesexamensutbildningen är
något mer omfattande än grundexamen och den riktar sig till studerande som redan har en examen
eller arbetserfarenhet efter grundskolan i bagaget. Inriktningen är något olika på Solvalla och
Norrvalla. Dessa nya utbildningar är populära nyheter och har en viktig roll inom den Finlandssvenska
motions- och idrottsverksamheten. Nya grupper inleder studier 2021.
Prioriteringar år 2021
•

Att hitta nya studerande till vår nya utbildning

•

Att öka vetskapen om utbildningen

•

Att utveckla utbildningen

4.4. Språkakademin
På Norrvalla i Vörå finns i dag två linjer inom invandrarundervisningen och helheten Språkakademin.
År 2021 fortsätter vi att utveckla verksamheten.
Prioriteringar år 2021
•

År 2021 fokuserar Norrvalla på utveckling, flexibilitet och lyhördhet för att hitta målgruppen;
var finns våra kunder? Omvärldsanalys! Satsa på efterfrågan och erbjud det som efterlyses.
Vi bör prioritera det utvecklade och fina samarbetet med kommuner/städer. Fortsatt öppen
kommunikation och samarbete med TE-byrån, kommunernas integrationsenheter,
migrationscentret i Oravais etc.

•

Flexibelt tänkande, trendkänslighet och omarbetande för att också i fortsättningen vara
attraktiva.

•

Konceptet Livslångt lärande öppnar nya möjligheter för fri bildning. Anordnartillstånd för den
grundläggande utbildningen för vuxna (10.klass) en klar målsättning för 2021.
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•

Synlighet och samarbete med Folkhögskoleföreningen och Bildningsalliansen. Satsa på
intressebevakning i dessa forum. Visa exempel och var föregångare inom digitalisering på
fribildningssektorn.

•

Studiebesök till potentiella fortsatta studier. Öppen kommunikation till yrkesskolorna i
Österbotten.

•

Utveckling av arbetslivskontakten och arbetspraktik. Språkundervisning på arbetsplatsen har
upplevts effektivt och fungerande. Jobbakademin som ett exempel på detta.

•

Gemensamma temadagar, veckor och event med övriga studerandegrupper – viktigt för
samhörigheten och delaktigheten. Mångfald ger mervärde för hela campuset!

•

Även fria bildningens längre utbildningar skall in i Koski systemet under 2021. FHU:s
språkutbildningar finns på Wilma och studeranden har lärt sig att använda Wilma som ett
vardagligt verktyg i sina studier. Digital undervisning utvecklas och implementeras
kontinuerligt i integrationsutbildningarna.

•

Involvera och ta vara på invandrarstuderandes olika kompetenser inom FHUs verksamhet,
t.ex. fundera öppet på ekonomiska lösningar gällande städning och resursbrist i Elsas kök.

4.5. Reseledarutbildningen Nordic Travel Arena
Folkhälsans utbildning består av 12 veckors förberedande studier vid Folkhälsan på Solvalla i Esbo
eller Norrvalla i Vörå, samt 5 veckors praktik som utförs antingen utomlands i samarbete med Service
& c:o eller inrikes i uppdrag inom rese- och turism branschen. Kundbetjäning, språk och
kommunikation, ledarskap, försäljning, handledning av barn och unga, motion och hälsa är viktiga
element i den förberedande utbildningen.
Under våren 2021 planeras ingen grupp inleda sina studier pga det osäkra läget med COVID-19
pandemin. Planering för att kunna möta förändrade behov görs under första halvan av 2021 för att
vara redo sedan då marknaden börjar dra igen.
Prioriteringar år 2021:
•

Samarbetet med Service & c:o utvärderas och utbildningen omformas vid behov för att även
framöver upplevas relevant och locka studerande.

•

Eventuell omstrukturering och etablering av en potentiell distanslinje speciellt för
studerande som vill avlägga sin praktik i Finland.
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•

Nya samarbetsparter och –former söks kontinuerligt. Samarbetet med TUI Group samt
Ingves och Svanbäck har upplevts mycket lyckat och kommer att fortsätta och
vidareutvecklas även under 2021.

•

Planeras för att göras en större och tidigare satsning även på den finskspråkiga marknaden
under rekryteringsprocessen

4.6 Projekt Stig in2, Astu sisään2, Come in2 – Born to be included

Folkhälsan Utbildning Ab är samarbetspart i projektet Stig in2, Astu Sisään2, Come in2 – Born
to be included som finansieras av den europeiska Asyl-, Migrations- och Integrationsfonden
(AMIF). Övriga samarbetsparter är Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi, Svenska
Social- och Kommunalhögskolan vid Helsingfors Universitet samt föreningen Luckan rf.
Projekttiden är 1.9.2020-31.7.2022 så merparten av projekttiden infaller under
verksamhetsår 2021.
Folkhälsan Utbildning ansvarar för att ordna utbildningar inom metoden MindSpring samt
att genomföra ett pilotprojekt under projektets gång med exempelvis Korsholms kommun.
Vid Norrvalla folkhögskola har man länge jobbat med språk och integration för olika grupper
av invandrare (kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare och både vuxna och minderåriga
asylsökande) och det breda nätverk som skapats inom sektorn gör att det finns ett underlag
för utbildningen i fråga. Metoden MindSpring som utvecklats i Danmark och Holland, är ett
verktyg för föräldrastöd och samverkan.
En person arbetar 30% som projektledare och rektor för Norrvalla sitter i projektets
styrgrupp.

5. Idrottsverksamheten och försäljningen
Idrottsinstitutens verksamhet inom bolaget fungerar både lokalt och nationellt. Träningschefen leder
ett team som utvecklar den interna samordningen och den nationella verksamheten. Bolaget har en
gedigen och generationsöverskridande sakkunskap inom idrott, hälsa, kost och rörelse.
Verksamheten fokuserar på föreläsningar, kongresser och företag.
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Målsättningen med idrottsevenemangen är att nå nya grupper och inspirera till rörelse, träning,
välmående och hälsa. Evenemang kräver stora resurser och vi har därför valt att inte åta oss nya
risker.
Solvalla fungerar som en landslagscenter för Finlands Boxningsförbund och målsättningen är att
utöka den verksamheten på toppidrottsnivå. Det är av allra största vikt att samarbeta med
föreningar och grenförbund är. Vi strävar därför efter flera samarbeten år 2021.
Försäljningen står för en betydande del av bolagets omsättning. Under 2021 fokuserar vi på nya
kundsegment.
Vi har budgeterat enligt studerandedygn 7 555 på Solvalla Idrottsinstitut, 28 000 stycken
studerandedagar på Norrvalla idrottsinstitut och totalt 2 436 stycken studieveckor på Norrvalla
Folkhögskola.
5.1. Allmänna prioriteringar
•

Distansundervisningen kommer att vara i blickfånget. Vi skapar möjligheter att göra de flesta
utbildningar även på distans.

•

Vi kommer även att producera poddar för att nå hela Svenskfinland och strävar att vara
föregångare inom detta.

•

Holmsgården invigning i Vörå och lansering som samlingsplats i hela Österbotten.

•

Vi satsar på att Wholebeing blir en inriktning i vårt hälsofrämjande arbete.

•

Appen för träning, det vill säga Trainifi, lanseras och tas i bruk.

•

Samfundet Folkhälsans julklapp 2020 i form av kurser och konditionstester till hela
koncernens personal kommer att vara ett stort och viktigt arbete under våren 2021.

5.2. Solvalla fria bildningen
•

Positiv psykologi som nytt utbildningsområde.

•

Idrottens skollägerverksamhet utökas på Solvalla i samarbete med FSI.

•

Förnyat samarbetsavtal med Boxningsförbundet inför Os i Tokio.

•

Förnyat upplägg på Mentaltränarutbildningen och även en utbildning för utbildare inom
mentalträning.

•

Mindfulness och Wholebeing verksamhet viktiga på Solvalla.

5.3. Solvalla kundaktiviteter
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•

Olika kundgrupper bör lockas tillbaka till Solvalla efter Corona-året.

•

Korta fortbildningar som online utbildningar introduceras under året.

•

Niclas Wiitala en förstärkning i försäljningen på Solvalla.

•

Folkhälsan Swimrun har potential att växa, och under året 2021 skall vi satsa extra på
eventet.

5.4. Norrvalla idrottsinstitut
•

Idrottens skolläger utvecklas ytterligare i våra tyngdpunktsgrenar samt mot flera grenar i
samarbete med VSG och VRIA. Skidskytte, ishockey nya grenar för år 2021.

•

Nya utegymmet och hinderbanan satsningar på området som skall tas i bruk på allvar.

•

Nytt grepp på våra stora motionsevenemang. Vi bör göra eventen intressanta även för unga
motionärer.

•

Ett nytt motionsjippo skapas i samarbete med Korsholms kommun, Vasa stad, FH förbund,
MLL.

•

FOKUS projektet gällande en orientering applikation genomförs tillsammans med Kuortane
idrottsinstitut.

5.5. Kundaktiviteter och PT-tjänster Norrvalla
•

Herrgårdens försäljning inleds med olika koncept på mötesdagar, fester och seminarier.

•

Olika kundgrupper bör lockas tillbaka till Solvalla efter Corona-året. Spännande år med att
våga arrangera event igen.

5.6. Norrvalla folkhögskola fria bildningen
•

Språklinjerna fortsättningsvis viktiga i vår verksamhet.

•

Positiv psykologi som nytt utbildningsområde,

•

Hälsohelgerna fortsätter och Wholebeing konceptet även i Österbotten.

•

Stabila utbildningar men vi måste ändå in i framtiden med olika lösningar till flexibla studier.

•

Nya fortbildningar för socialsektorns personal i systemiskt verksamhetssätt. Genomförs i
samarbete med Folkhälsans förbund.

•

Stig in projektets del 2 pågår. Mindspring utbildningar startar.
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6. Resurscentret Föregångarna
Resurscentret Föregångarnas målsättning är att i Österbotten förbättra svenskspråkiga ungas
möjligheter till studier och arbete, att motarbeta skol- och studietrötthet, att förbättra de ungas
välmående samt motarbeta utanförskap. Föregångarna har mångårig erfarenhet av arbete med unga
inom riskzonen för marginalisering. Verksamheten har ett mycket välfungerande samarbete med den
svenskspråkiga undervisningssektorn i Österbotten, både på grundutbildnings-, andra- och
tredjestadiets utbildningsnivå. Unga kan vända sig till Resurscentret Föregångarna oavsett
livssituation, om de är studerande, i arbetslivet eller om både studieplats eller arbete saknas.
År 2020 var Föregångarnas 20. Verksamhetsår, men på grund av Covid-19 krisen kunde man inte
uppmärksamma året med någon större tillställning. Istället siktar vi på att fira 20+1 under år 2021.

Prioriteringar 2021
•

I verksamheten kommer fokus att ligga på det ökade behovet av reparativt arbete som
uppstått som en följd av Covid-19 krisen och som ökat polariseringen inom flera olika
områden

•

Man kommer att fortsätta utveckla samarbetet med tredje stadiets utbildningsenheter

•

Under det kommande året kommer man att fokusera på att fortsätta sälja tjänster;
exempelvis handledning i olika former och föreläsningar

•

Man kommer att följa utvecklingen centrala samhälleliga frågor som SOTE-reformen och den
förlängda läroplikten, hur de yttre förutsättningarna kommer att påverka verksamheten

•

Man utgår ifrån att de nationella anvisningarna för uppsökande verksamheten och nationella
ungdomsverkstaden följer samma direktiv för 2021.

•

Föregångarna blir mångsidigare projektaktörer vilket tar sig i uttryck i flera
projektansökningar

•

Att hitta finansiering för en fortsatt verksamhet för det finlandssvenska ULA-nätverket

•

Att fortsätta samarbetet inom det nordiska NVL-nätverket

7. Investeringar 2021
Här presenteras de planerade investeringar för Folkhälsa Utbildning ab för år 2021 och framöver.
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Solvalla fas 2

UKM-stöd 2017-2018 – klart för projekttiden,
till och med 2023.
Egen finansiering – andelen och tidtabellen ej
klar. Se text nedan.

Holmsgården / herrgården

Renoveringen inleddes 2020, färdig i maj 2021.
Uppskattad kostnad 2,2 M €. Se text nedan.

Taktvätt: Fredrikssonsgården och Elvigården

Egenfinansiering. 2021

Yrkesutbildningens internat, Norrvalla
Ytrenovering av Kursgården och Elevgården,

Egenfinansiering. 2021.

Solvalla
Renovering av idrottsplanen, Solvalla

Inlämnas till UKM – första versionen 2022.
Planerad ansökan 2022. Budget på 100 t € statlig finansiering uppskattas till 50 t €.

Renovering Adidashallen

En ansökan inlämnades till UKM 2018 - gäller
2022. Budgeten går lös på ca 500 t €. Statlig
finansiering anhålles upp till 50 %.

Bilar Solvalla och Norrvalla

Leasingavtal för båda enheterna

Uppdatering av utrustning : Solvalla, Norrvalla

Budgeteras separat och in i vanliga driften.

och RF

7.1 Solvalla fas 2
Solvallas fas 2 handlar som projekt om den andra delen av den stora huvudbyggnaden på 1560
kvadrat. Det är den första byggdelen av Solvalla som uppfördes 1951 och är skyddad av museiverket.
Alpbyggnaden samt en del av den korridor som ansluter till bollhallen och inkvarteringsrum (16 St) är
skyddade. Den gamla bollhallen uppfördes 1991-1992 Och är idag rätt sliten men fortfarande i flitig
användning.
Byggnaden är skyddad till vissa delar och därför är processen mera krävande innan åtgärdstillståndet
kan beviljas. Själva byggnaden är till sin stil särpräglad och ett uttryck för 1940-talets efterkrigstida
romantiska strömningar och som sådan väl värd sin skyddsbeteckning.
Det verkar också som om bedömningen är att just de mest åtgångna ytorna i huset är skyddade, det
innebär utmaningar både ekonomiskt och finansieringsmässigt. Som det ser ut nu så kommer
omfattningen att vara betydligt större vilket klart gör att troligen budgeten växer. Gillesgården och
gången borde rivas ner och byggas igen.
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Solvalla campus del två renoveringen är godkänd i Samfundet Folkhälsans investeringsplan vilket
innebär att också egenfinansieringen är reserverad. Byggnaden är skyddad till stor del och måste
renoveras i samarbete med museiverket. Samarbetet med Esbo stadsmuseum är redan inlett.
En byggnadshistorisk utredning har gjorts av Anders Hedman och en konditionsgranskning av
Ramboll. En kostnadsberäkning på själva Solvalla Campus finns ännu inte till fullo, men torde finnas
inom kort.

7.2 Holmsgården, Norrvalla
Herrgården omspänner över 200 år av historia, vilket syns i byggnaden olika historiska skikt.
Ombyggnationen från 1908 syns tydligaste, men spår från 17- och 1800-talet finns bland annat i
spegeldörrar och listverk. Källaren är med säkerhet från år 1795, eller kanske något äldre. Arkitekt
Anders Höglund har gjort förplaneringen i samarbete med Museiverkets representant. En
kostnadsberäkning har gjorts på de skisser och den går lös på ca 1,5 M.
Tonvikten på restaureringen läggs på föreläsningssalen, matsalen och tamburen, som alla har kvar
paneler och detaljer från 1908 års renovering. I dessa rum återskapas den material- och färgvärld
som fanns i byggnaden 1908. Speciellt föreläsningssalen kan inredas som ett minnesrum över en
lärmiljö från 1900-talets början. Rumsindelningen i bottenvåningen följer 1908 års renovering,
förutom det gamla köket, som ändras till toaletter och garderobsfunktioner. Tanken är att
trapphuset mot innergården rivs och ersätts med en ny ”kvist”, som innefattar trappa och hiss.
Utformningen av den nya kvisten påminner om den ursprungliga från 1910-talet.
Norra gavelns ”torn” skall sparas, den har en speciell, något kaxig karaktär. Tornet kommer också att
fungera som trapphus från vindsvåningen, en så kallad nödutrymning. Ett nytt kök placeras på norra
gaveln i en ny byggnadsvolym. Köksbyggnadens gestaltning och karaktär är avsiktligt nutida, som
avtryck av 2010-talet. Köksbyggnaden har även tydliga drag från väderkvarnen, vilket ger en
intressant koppling mellan herrgården och väderkvarnen. Framför västra fasaden placeras
en fantastisk uteterass, med en direkt access från ”serveringskammaren”. För andra våningen görs
alternativa lösningar på rumsindelningar; En är med större rum eller med andra ord mindre
landskapskontor.
Arbetet torde avslutas i maj 2021.
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8. Budget
BUDGET

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

3 199 563

3 128 500

1 602 403

3 375 418

205 000

251 200

103 349

194 455

0

0

-2

10 309

2 051 842

2 346 100

553 191

1 143 364

52 566

49 618

24 823

49 681

0

0

149

83

371 668

210 010

183 985

240 777

43 114

77 854

24 036

74 846

EXTERNA INTÄKTER

5 923 753

6 063 282

2 491 934

5 088 933

INTERNA INTÄKTER

1 733 157

1 470 566

684 957

967 870

INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT

1 733 157

1 470 566

684 957

967 870

INTÄKTER

7 656 910

7 533 848

3 176 891

6 056 803

282 609

277 700
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Folkhälsan Välfärd Ab

Verksamhetsplan och budget 2021

1 Folkhälsan Välfärd Ab
1.1 Omvälvande omvärldsförändringar
Vi står mitt i stora omvärldsförändringar, och i en tid av stor osäkerhet såväl globalt som på nationell
nivå. På ett makroplan pågår stora förändringar i omvärlden beroende på klimatförändringen,
folkvandringar, urbaniseringen och en alltmera åldrande befolkning. Covid-19 pandemin som präglat
stora delar av år 2020 globalt är inte över, och sannolikt kommer pandemin att ha bestående effekter
på samhällsutvecklingen. Pandemin påverkade stort bolagets verksamheter år 2020, och budgeten för
2021 utgår från att pandemin ännu under det första halvåret ännu påverkar bolagets service för
riskgrupper.
Samarbetsförhandlingar förs på många håll inom näringslivet, och det är oklart hur landet kommer att
klara av att komma igen efter pandemin.
Redan idag kämpar många kommuner och
landskapssamkommuner med ekonomiska problem, och samarbetsförhandlingar förs även där. I lägen
där kommunerna tvingas till inbesparingar fordrar man oftast samma inbesparingar av producenter
som man anlitar som leverantör av olika tjänster. Och om man tvingas minska på omfattningen inom
en verksamhet är det oftast köpet utifrån man sparar bort först.
Nationellt åldras befolkningen med de stora efterkrigstida generationerna samtidigt som det föds allt
färre barn, och skillnaderna mellan olika kommuner i landet är stora. En ökning av social- och
hälsovårdsutgifterna är oundviklig, hur kraftig den blir beror långt på hur man lyckas jobba
förebyggande med hälsan och få en allt större andel äldre som hålls friska längre och klarar sig med
lättare serviceformer.
Den social- och hälsovårdsreform som man i Finland anser att är nödvändig drar ut år efter år och
verkar politiskt svår att få genomförd. I skrivande stund finns återigen ett lagförslag med sikte på
godkännande ännu under år 2020. Detta lagförslag skiljer sig stort från det föregående, i och med att
valfriheten gällande social- och hälsovårdstjänster frångåtts. För bolagets del är den slopade
valfriheten en olycklig sak, men vi utgår ändå från att det finns rum för privata och tredje sektor
producenter även i framtiden. Föreliggande lagförslag utgår från 21 välfärdsområden plus Helsingfors
stad, och har även omnämnanden om koordinering av den svenska servicen. I dagens läge har bolaget
service i åtta välfärdsområden samt Helsingfors. Enligt lagförslaget överförs ansvaret för social- och
hälsovården från kommunerna till välfärdsområdena fr.o.m. 1.1.2023.
För Folkhälsan Välfärd ab som verkar endast i Svenskfinland, gäller det att bedöma hur de globala och
nationella omvärldsförändringarna slår ut på vårt verksamhetsområde, och vilka vägval vi behöver
göra för att även i framtiden kunna erbjuda kvalitativa tjänster på svenska.
Klimatförändringen kommer förutom de direkta effekterna den har att leda till otaliga bieffekter. Inte
minst till en ny polarisering i samhället, där populistiska rörelser som avfärdar hotet lätt får stora skaror
bakom sig. Populismen och extremrörelser får fotfäste allt mera, och har blivit en politisk kraft att
räkna med. En polarisering sker också mellan de få tillväxtcentra som finns i landet och mellan
avfolkningsbygderna.
Vi utgår från att våra potentiella kunders val allt mera kommer att påverkas av olika
hållbarhetsaspekter och detta påverkar såväl bolagets serviceutbud som innehållet i verksamheten.
Framför allt vid rekrytering av ny, ung personal kommer vår image som arbetsgivare med touch på
hållbarhet att vägas, framförallt i södra Finland där behovet av nyrekrytering kommer att vara störst.
Inom de verksamheter som riktar sig till unga och unga vuxna räknar vi med att hållbarhetsaspekten

har en stor betydelse och kan vara avgörande för valet av ex dagisplats. Klimatförändringen förutspås
även polarisera väderförhållandena, och i Finland där vi är vana med kyliga vintrar gäller det kanske
närmast att ha beredskap för längre värmeböljor och störtregn samt hårda vindar. Folkhälsan Välfärd
äger i regel inte de fastigheter vi verkar i, men viktigt är att försöka påverka ägaren att se behovet av
saneringar eller kompletteringar i tid. Inom vården gäller det att vid värmeböljor ha kunskap om
vätskebalansen samt de risker värmeböljor innebär. Efter sommaren 2018 uppmärksammade
ministeriet även detta, och gick ut med förfrågan till alla producenter av resurserat boende om ökat
antal dödsfall under värmeböljan. Möjlighet till kylning i verksamhetsutrymmena kommer i framtiden
högst sannolikt att bli ett krav i upphandlingar framöver, ett krav vi inte i dagens läge helt kan uppfylla.
Den minskade nativiteten kommer på många håll att innebära att det finns ett överutbud av
daghemsplatser, och då gäller det att ha en profilering som får familjerna att välja just vår verksamhet.
I kommuner med mycket kommunala platser är risken att man inte köper service av privata
producenter överhuvudtaget.
Den åldrande befolkningen är en stor utmaning på nationell nivå, men torde för oss innebära tämligen
säker efterfrågan på resurserade boendeplatser. När det gäller hemmaboende, har gränsen för när det
mera kan anses försvarbart och när det mera handlar om utlämnande och stor ensamhet och otrygghet
mellan besöken av personal, redan nåtts på flera håll. Vår förmodan är därför att det också kommer
att bli en ökad efterfrågan på mellanformerna av boenden som det offentliga inte bekostar idag, ss
serviceboende och boende i lägenheter i våra Folkhälsanhus men med intensifierad hemtjänst dygnet
runt. Vårdskandalerna inom de resurserade boendeenheterna har blottat problematiken med
konkurrensutsättningen och att lägsta pris oftast vinner. Skandalerna har gjort närstående oroliga,
och det i sin tur har lett till att tröskeln för klagomål blivit låg. Anställda kan uppleva det besvärande
att närstående ”vaktar” på dem jämt och ständigt, vilket inte gör branschen mera attraktiv.
Hälso- och sjukvården ska också kunna möta de hälsoproblem en åldrande befolkning för med sig, och
kunna rikta resurserna rätt. Det förebyggande och prediktiva hälsotjänsterna med hjälp av AI och
digital teknik kommer att öka snabbt i omfång, och i våra Folkhälsanhus behöver vi bygga upp
beredskap för detta.
Covid-19 pandemin år 2020 har påverkat alla bolagets verksamheter, olika mycket och på olika sätt.
Som positiv effekt kan nämnas att digitaliseringen av tjänster i många verksamheter tog ett stort och
snabbt steg framåt. Olika administrativa möten och utbildningar ordnades digitalt, terapier
digitaliserades, småbarnspedagogiken likaså. Träffar med anhöriga, olika teammöten och
ledarskapscoaching övergick till digital form. Allt skedde snabbt och i brist på bättre alternativ. År 2021
finns det skäl att utvärdera de digitala tjänsterna och rutinerna, hålla kvar och vidareutveckla det som
kan förbli en framtida effektiv modell, och skapa en bra mix av digital och face to face möten och
tjänster.
Många kommuner söker idag alternativ till de traditionella upphandlingarna av tjänster, eftersom de
gynnat stora producenter som sen ändå inte alltid hållit vad de lovat. Upphandlingar där priset är givet,
och kunden har en viss möjlighet att välja producent blir allt vanligare. Likaså att man tar i bruk
servicesedeln även inom det resurserade boendet. En risk finns i att prisen blir för låga, eller att
prisförhöjningarna under avtalsperioden styrs ensidigt av kommunen. En risk är även kombinationen
av kvalitetskrav som är höga men som inte står i proportion till fastställt pris. Som liten producent
gynnas vi ändå av dessa modeller, medan traditionella upphandlingar gynnat de stora affärsbolagen.
Vilka lösningar de olika vårdlandskapen kommer att gå in för har avgörande betydelse för bolagets
framtid.
De anhörigas roll som pådrivare för att erhålla service, som koordinerare av service och som
egenvårdare ökar trots att många själva ännu är i yrkeslivet. Detta innebär att intresset för privata köp
av tjänster kvarstår och troligen ökar i framtiden, åtminstone i huvudstadsregionen.

Ur bolagets synvinkel räknar vi med att konkurrensen inom social- och hälsovården fortsättningsvis
kommer att vara svår. Speciellt servicen för äldre är en växande sektor, medan man på många andra
håll räknar med stagnation, och en växande marknad lockar alltid till sig nya producenter. De stora
affärsmässiga bolagen har synergifördelar prismässigt, men även genom sin storlek har de möjlighet
att satsa på såväl utveckling som marknadsföring. Helt nya, oväntade producenter från andra sektorer
kommer även att eftersträva avsevärda marknadsandelar.
Folkhälsan Välfärd kan inte konkurrera med synergifördelar, utan måste ytterligare profilera sig som
unik genom sin salutogena tankeram och genom sin icke vinstdrivande karaktär. Folkhälsans profil som
lokal, trygg och pålitlig producent är även av stor betydelse i tider av förändring. Förutom de direkta
tjänster vi erbjuder behöver vi profilera det mervärde som kunden kan erhålla genom de verksamheter
helheten Folkhälsan upprätthåller. Folkhälsan har ett starkt brand bland finlandssvenskarna, och den
satsning som inletts på marknadskommunikationen lokalt behöver fortsätta. Konsumentmarknadsföringen behöver även vara väldigt lokal, eftersom de flesta av våra tjänster är sådana som berör det
dagliga livet och därför bör finnas nära. Den lokala prägeln inger också trygghet i en föränderlig
omvärld. Vi har byggt upp goda kompanjonskap med kommunerna och då ansvaret för social och
hälsovården övergår till välfärdsområdena gäller det att bygga upp nya kompanjonskap med dem.
Barnsektorn med daghem, eftermiddagsvård och ferieverksamhet räknas inte till social- och
hälsovårdstjänster, men står likväl inför stora förändringar. En ny plan för småbarnspedagogik på
nationell nivå har implementerats på daghemmen och utvärderingen utgående från de nationella
rekommendationerna pågår. Ett nationellt system för insamlande av fakta från småbarnspedagogiken,
Varda, har införts och kommer att påverka den nationella och kommunala styrningen av
småbarnspedagogiken. Samtidigt har stora förändringar skett gällande dagvårdsavgifterna för
familjerna. De direkta köpen av dagvårdstjänster har minskat de senaste åren och kommunerna har
allt mera gått in för servicesedlar med ett varierande värde. Timdebiteringen har införts nationellt från
och med mars 2017 och detta ställer fortfarande krav på såväl uppföljning av barnens närvarotid som
på att få tiden att passa ihop med personalens närvaro. Att åstadkomma tillräckligt hög beläggning
med barn som är mycket i deltid men där deltiden inte lätt kan delas mellan flera barn är en ekvation
som inte alltid går ihop.

1.2 I riktning mot det agila
Agila strategier i den digitala tiden kräver att utvecklingsverktyg anpassas beträffande beslutsfattande,
snabbhet och effektivitet till nutidens krav. I en omvärld där förändringarna är stora och omvälvande,
och kan komma i snabb takt från oväntat håll fungerar inte mera vedertagna planerings- och
ledningsstrategier. Följer en organisation sin strategi enligt uppgjord plan så lyckas man kanske inte i
tid se behovet av förändring. Det fungerar inte mera idag, då förändringstakten är snabb, kravet från
kunderna starkt och konkurrensen hård. Organisationer måste ha en förmåga att snabbt tänka om och
kunna ändra riktning samt att omforma sina planer och strategier i enlighet med de förändringar som
kommer såväl från omvärlden som även inifrån. Man talar allt mera om att se även social- och
hälsovården som en del av ett ekosystem där även till synes små förändringar kan ha en stor påverkan
på helheten. Strategier behöver vara dynamiska och agila, men ändå tillräckligt fokuserade för att hålla
styrfart. En organisation är agil även om strategin är tydlig och ramverket är klart.
En agil organisation har förmågan att ständigt vara i rörelse och att snabbt kunna agera och tänka om
och tänka nytt vid förändringar samtidigt som organisationen står på en stadig grund. Organisationen
behöver även vara resilient, det vill säga ha en förmåga att snabbt komma igen efter eventuella
nederlag och att anpassa sig till förändringar. Agilitet handlar delvis om ett förhållningssätt, om att
omskapa en kultur, men även om direkta arbetsmetoder och delegering av ansvar. Hållbarheten ingår
med sina olika dimensioner i det agila och meningsfullheten lyfts upp som en väldigt viktig dimension.

Mångfalden inom organisationen är en styrka och speciellt viktiga i en organisation är de personer,
som uppfattar saker på ett annat sätt än andra, eftersom dessa personer ofta är bra på att känna igen
tidiga signaler. Ansvarskulturen lyfts även starkt upp, och den tillsammans med tydliga ramar, skapar
en arbetsmiljö som präglas av delaktighet, meningsfullhet och begriplighet. Samskapandet d.v.s. att
ha brukarna med i utvecklingen av tjänster är viktigt och vid omformandet av tjänster är snabba försök
och piloter att föredra framom välplanerade förändringshelheter, eftersom en agil utveckling skapar
värde kontinuerligt. Den salutogena tankeramen och det dialogiska, personliga förhållningssättet som
skall genomsyra alla våra verksamheter, utgör en bra grund och tillsammans med de krav och
regleringar som gäller social- och hälsovårdstjänster, våra handböcker, policyn mm utgör de tydliga
ramar.
Överlag utgår agila organisationer allt mera från signaler och fakta i nuet framom vedertagna mätare
som långt bygger på det förgångna. Rullande budgetering, mätare i realtid och en snabbhet att göra
framom att prata, fundera och planera kräver nytänk på många plan. Då ramarna är tydliga och
definierade på verksamhetsnivå, så ger det en stor frihet i att utveckla verksamheten inom de givna
ramarna
Vårt rykte som arbetsgivare påverkar också hur man ser på våra tjänster. Hur personalen trivs och
finner arbetsglädje påverkar också kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Då tjänsterna utgår från den
salutogena tankeramen, på ett dialogiskt och personligt bemötande, utgår även vår personalpolitik
från det. Bolagets HRD-funktion eftersträvar en smidig och transparent verksamhet, som snabbt kan
pilotera nya verksamhetssätt eller program ute i någon verksamhet och som ständigt utvecklas vidare
på basen av erfarenheter och respons. Dialogen med bolagets anställda, såväl ledning som
enhetspersonal är aktiv och kontinuerlig. HRD fungerar som fristående coach som kan stöda med agila
arbetsmetoder och på så sätt facilitera olika utvecklingsprojekt på enheterna. I bolagets årliga
utvecklingsdagar för enhetscheferna har man under flera års tid satsat på utbildning i det agila och i
employer branding. Covid-19 pandemin har även skapat nya sätt att mötas och fortbildas digitalt,
något vi drar nytta av med en utspridd verksamhet i hela Svenskfinland.

1.3 Det goda livet - i livets alla skeden
Bolagets vision ”Det goda livet - i livets alla skeden” fungerar som rättesnöre i alla våra verksamheter.
Vi kan inte som bolag erbjuda det goda livet åt någon, men vi kan jobba på ett sätt som möjliggör och
stöder varje individ att skapa sig det goda livet – med de förutsättningar och utmaningar var och en i
just det aktuella livsskedet ställts inför. I alla våra verksamheter har vi ett salutogent förhållningssätt,
vi ser styrkorna framom svagheterna och tar fasta på och arbetar vidare utgående från styrkorna. Vi
ser varje person som en individ, och strävar till att så långt som möjligt bygga upp servicen utgående
från de önskemål och de behov individen har. Vi ser även människan i sitt sammanhang och rätten att
bevara sitt nätverk och sin livsstil trots behov av vård eller service. I varje verksamhet skall allt detta
konkretiseras i vardagen.
Ett omfattande strategiarbete pågår inom Samfundet Folkhälsan, med sikte på att den nya strategin
godkänns på höstmötet 2020. Det innebär att bolaget under år 2021 får revidera sin strategi utgående
från den för Folkhälsanhelheten godkända.
Förutom de innehållsmässiga och kvalitativa målen har varje enhet klart uttalade kvantitativa mål som
skall uppfyllas och som följs med under året. Budgeten är uppbyggd utifrån ca 146 kostnadsställen,
med kostnadsställeansvariga som har ansvar för såväl verksamhet som ekonomi. På större enheter
finns dessutom teamansvariga med uppgift att utveckla och leda det dagliga arbetet.
Alla våra verksamheter skall vara av god kvalitet, uppfylla de myndighetskrav som ställs samt ha en
Folkhälsan–profil. Den enskilda användaren skall uppleva tjänsterna som kvalitativa och eftertraktade,

samt känna att Folkhälsan–personalens bemötande är något speciellt. Hur bra vi lyckats uppfylla dessa
mål mäts i alla verksamheter i form av externa auditeringar och granskningar, i form av att vi har en
hög beläggning, i de årliga enkäterna som görs till dem som anlitar våra tjänster, i kontinuerlig
avvikelserapportering och -hantering. Flera nyckeltal följs med i realtid. Skapandet av flera agila
mätinstrument fortsätter under året.
Våra innehållsmässiga mål och vår värdegrund påverkar våra strategier för framtiden, liksom de
linjedragningar ägaren gjort. Vi skall fortfarande huvudsakligen fokusera på att ge service på svenska
och på att hålla oss inom Svenskfinland. Vi går inte in för lösningar där vi upplever att den service som
eftersträvas är undermålig eller där prissättningen omöjliggör kvalitet på den nivå vi eftersträvar. Inför
omvärldsförändringarna och den osäkerhet som finns gällande framtiden behöver vi framförallt ett
agilt bolag som har förmågan att snabbt reagera på förändringar, men som samtidigt i grunden är så
stadigt att yttre hot och förändringar inte rubbar personalens och brukarnas tilltro till oss.
Vi lever i en digital värld, och regeringen eftersträvar ökade digitala lösningar för att i framtiden kunna
möta det växande behovet av service. I alla verksamheter gäller det därför att följa med utvecklingen
på området och att kunna välja de lösningar, som kan kombinera lätthanterliga system och
tillgänglighet med den sekretess, som är en självklarhet inom social- och hälsovårdstjänster.
Personalkostnaderna utgör en betydande del av utgifterna (70 %) i bolaget och därför följer vi noggrant
avtalad personaltäthet och månar om att våra enhetschefer har kunskap om ekonomiska arbetslistor.
Vi satsar år 2021 på en viss centralisering av arbetstidsplanering och uppföljning.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö där var och en bidrar till arbetsvälmående och där den ömsesidiga
respekten syns i bemötandet gentemot såväl kolleger som kunder. En god arbetsmiljö som präglas av
att alla gemensamt arbetar mot målsättningarna inverkar positivt på såväl personalens trivsel och
välmående som på kundnöjdhet och ekonomi. Vi erbjuder personalen möjlighet att göra ett gott
arbete genom att våra medarbetare känner att deras arbete är, även påvisat med mätare, av god
kvalitet och meningsfullt samt att arbetsuppgifterna är hanterbara. För att uppnå detta arbetar
ledarskapet salutogent, vilket innebär att vi ger medarbetarna möjlighet till delaktighet samt en
sporrande och konstruktiv feedback. Personalen har även möjlighet till ökad fritid genom att vi ställer
oss positivt till att arbeta deltid. Bolaget har med sina många anställda en egen HRD-enhet som skall
stöda bolagets hela ledningsfunktion i att jobba för en välmående personal, som trivs, som är
engagerad och motiverad i sitt arbete, som innehar den kompetens som verksamheten behöver och
som är aktivt delaktig i utvecklingen av verksamheten på enhetsnivå. Detta mäts och följs upp dels
genom en god dialog med företagshälsovården, genom årliga enkäter till personalen, genom årliga
medarbetarsamtal och regelbundna personalmöten på alla nivåer.
Av bolagets personal uppnår ett stort antal personer pensionsåldern inom fem år, och det innebär att
behovet av nyrekrytering av personal är stort. Redan idag kämpar man i huvudstadsregionen med att
få behörig personal. Utbildningsplatser finns på läroinrättningarna, men de får inte tillräckligt sökande.
Ytterligare satsningar behöver göras för att skapa lärstigar, där lämpliga personer kommer in i huset
som outbildad, och sedan via lärande i arbete och yrkesprov i samarbete med läroinrättningarna kan
skaffa sig en examen. Man har även inom Folkhälsanhelheten en plan på gång gällande rekrytering av
personer med ryska som modersmål
Det ekonomiska resultatet, en ekonomi som ger rum för utveckling och mervärde, bygger helt på att
vi förutom att ha koll på utgifterna har en hög beläggningsgrad och på att vi lyckas arbeta med
processer och effektivera på ett sätt där vi utan att pruta på våra värderingar kan ifrågasätta och
fokusera på vad vi behöver göra annorlunda och inte enbart på vad som kan göras snabbare. Den
största utmaningen är inte att införa det nya, den är att frångå det gamla.

En ytterligare ökning av den privata försäljningen går hand i hand med att servicesedlar tas i bruk allt
mera och även inom de nya välfärdsområdena. Detta kräver satsningar på en konsumentmarknadsföring samtidigt som vi behöver bygga upp nya kompanjonskap med välfärdsområdena.
Gällande de privatbetalande kunderna är det viktigt att öka medvetenheten om möjligheten att
komma privat och göra hela processen så smidig som möjligt.

1.4 Bolaget som helhet
Bolaget som helhet budgeterar med intäkter på 54,6 miljoner euro, vilket är 2,3 miljoner euro eller 4,4
procent mera än budgeterat för innevarande år. Den låga inflationen och gällande försäljningsavtal
med fasta priser gör att prisförändringarna inför år 2021 budgeteras med viss försiktigthet. Kommuner
som övergått till användning av servicesedel har inte ännu heller i full utsträckning byggt in
mekanismer för prisförhöjningar i sina regelverk vilket gör prisförhöjningar till dessa delar är mycket
osäkra.
Nytt i budgeten för året är att Silviahemmet införlivas i Folkhälsan Välfärd (ökade intäkter 1,5 milj €),
daghemmen Villekulla och Lekis (tillsammans 1,1 milj €) och Pointen (0,3 milj €). De flesta
fastighetskostnadsställen faller bort i och med Folkhälsans organisationsförändring visavi
fastighetsfrågor. Detsamma gäller verksamheten kring Ossiansalen. Totalt innebär den här
organisationsförändringen ett inkomstbortfall på 1,96 milj €. Efter att den ökningen av intäkterna som
beror på den nya och avslutad verksamhet ovan är beaktad uppgår nettoförändringen av intäkterna
endast till 2,7%.
Kostnaderna på 54,5 miljoner euro utgörs till 71,7 procent eller 39,1 miljoner euro av
personalkostnader vilket är 2,6 miljoner euro eller 7,2 procent högre än innevarande års budget
(BU2020 36,5 miljoner euro). Då ingår 300 t€ föranskaffning av skyddsutrustning för personalen. I
budgeten har beaktats kollektivavtalsmässiga löneförhöjningar enligt socialservicebranschen på 1,3%
från 1.8.2020, 1,5% från 1.7.2021 och den beräknade effekten av gropjusteringarna från 1.9.2021 på
0,2%. Lönebikostnaderna har beräknats till 21,1% av lönekostnaderna. Budgeten omfattar ca 735
personarbetsår (707 år 2020). Utöver det tillkommer ca 85 personarbetsår (2020 ca 86) i form av korta
vikariat. Totalt omfattar lönebudgeten ca 820 personarbetsår (790 BU2019).
Efter personalkostnaderna utgör fastighetskostnaderna 8,4 miljoner euro (BU 2020 8,8 miljoner euro)
den andra stora kostnadshelheten med 15,4 procent av totalkostnaderna.
För helheten budgeteras ett överskott på 31.921 euro för år 2021 (BU 2020 20.148 euro).
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2 281 443
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1 959 001
6 000
1 729 540

489 000
29 989 445
2 003 151
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3 982 744
5 000
1 795 336

221 588
12 740 935
796 840
7 872 208
1 703 005
3 138
1 039 723
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1 964 230
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5 152
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19 907
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5 142 258
5 142 258
59 718 757

41 407
52 283 782
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9 946 948
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4 626 855
29 024 505
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1 675 400
0
31 329 471
6 610 852
1 188 766
1 637 395
8 402 659
3 168 789
351 184
0
180 052
0

1 727 821
0
29 271 468
6 145 545
1 078 788
1 520 208
8 847 214
3 141 055
366 352
0
173 249

815 761

1 796 270
1 484
27 673 797
5 632 820
937 118
1 568 056
8 726 581
2 930 728
309 138
1 382
191 818

54 544 568
5 142 258

52 271 701
9 946 948

25 357 640
4 626 855

49 769 192
9 500 172

5 142 258
59 686 827

9 946 948
62 218 649

4 626 855
29 984 495

9 500 172
59 269 364

31 931
0
31 931
9
31 921

12 081
0
12 080
0
12 080

-959 990
0
-959 990
0
-959 990

-490 938
0
-490 938
0
-490 938

31 921

12 080

-959 990

-490 938
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14 246 866
2 945 718
685 567
742 481
4 273 076
1 395 987
161 362
3 514
86 412
895
0

1.5 Boende och social service
År 2020 präglades verksamheten starkt av det rådande Corona-läget , där alla boende på våra enheter
hörde till riskgruppen. Focus sattes då på att förebygga smittspridning i verksamheterna samt på att
bygga upp beredskap utgående från olika scenarier. Det blev obligatoriskt för personalen att arbeta
med munskydd på hela tiden, vilket är extra påfrestande. En stor del av det utvecklingsarbete som
planerats för år 2020 kommer istället att utföras år 2021.
Under året ska vi utnyttja vår samlade kunskap och erfarenhet för att definiera hur vår verksamhet
bidrar till ett minnesvänligt samhälle. Enligt WHO besitter ett minnesvänligt samhälle en inkluderande
och accepterande miljö där man optimerar möjligheter till hälsa, delaktighet och säkerhet för alla
människor med avsikt att försäkra sig om livskvalitet och värdighet för personer med minnessjukdom,
deras anhöriga och vårdare. Komponenter som beskriver ett minnesvänligt samhälle är säkerställandet
av de mänskliga rättigheterna, tacklandet av stigmatisering samt stöd till ökad delaktighet för personer
med minnesjukdom, deras anhöriga och vårdare. Ett minnesvänligt samhälle ligger nära ett
åldersvänligt samhälle.
Vår fortsatta profilering på det salutogena, dvs. det goda livet i varje livsskede, på det personliga
bemötandet och på förståelse för de närståendes situation, gör att man vill anlita vår service. En
ytterligare faktor för att kunden väljer vår service är att vi har tydliga definierade processer som grund
för en kvalitet som uppfyller, förutom myndighets- och avtalskrav, även de kundlöften vi ställt i våra
handböcker. Vi kommunicerar tydligt vårt mervärde och vår kvalitet, där planen för egenkontroll och
RAI-instrumentet är de centrala verktygen. Vi samarbetar med kommunikationsenheten för en
modern marknadsföring av vår service. Folkhälsan ambassadörerna är en viktig del i denna helhet.
Genom att kunder väljer oss som första alternativ uppnår vi en hög beläggningsgrad.
Med utgångspunkt i våra Folkhälsanhus stärker vi ytterligare vårt brand som en pålitlig, kvalitativ,
svenskspråkig och lokal tjänsteproducent. Vi tydliggör vårt lokala kundsegment och formar
servicekedjor som stärker de enskilda produkterna.
Den 1.10.2020 fastställdes i den s.k. äldreomsorgslagen (Lagen om stödjande av den äldre
befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster (980/2012)) bestämmelser om
minimipersonaldimensioneringar som träder stegvis i kraft. Från den 1.10.2020 är
minimidimensioneringen 0,5 anställda per klient, för att den 1.1.2021 stiga till 0,55. Vid ingången av år
2022 skall minimidimensioneringen vara 0,6 för att nå det slutgiltiga målet den 1.4.2023 vilket är 0,7
anställda per klient. Förutom bestämmelser om minimipersonaldimensionering fastställer lagen att
det från den 1.10.2020 skall finnas en tillräcklig personalresurs för indirekt arbete (fastighetsskötsel,
tillredning av mat, städning och tvätthantering). Sist men inte minst fastställer lagen att den 1.4.2023
är RAI systemet obligatoriskt för alla aktörer inom äldreomsorgen.
År 2021 har lagförändringen ringa betydelse för oss, vi har inga resurserade boenden med personal
under 0,6 vårdpersonal per klient och utöver det en dimensionering för det indirekta arbetet. Tvätten
har vi på vissa enheter behövt omorganisera. RAI systemet har vi haft i bruk sedan det togs till Finland,
och har även aktivt varit med i THL:s utvecklingsarbete.

Helsingfors stad har under år 2020 upphandlat resurserat serviceboende , och är en betydande köpare
av våra boendeplatser. I skrivande stund har resultatet från den offentliga upphandlingen inte ännu
blivit klart, men vi budgeterar enligt fortsatt hög beläggning. Inför år 2021 har vi inom äldreomsorgen
ikraftvarande avtal med kommunerna på alla våra enheter, men avtalet med Vanda upphör vid
årsskiftet 2021-2022.
Förutom genom en hög beläggningsgrad uppnår vi en ekonomi i balans, genom en arbetstidsplanering
där vi inte under- eller överskrider de timramar avtal och myndighetskrav ger oss. En viss centraliserad
uppföljning av detta stärks inför år 2021. Lagstiftningen betonar vikten av mångprofessionella
arbetsteam vilket vi redan idag har på våra verksamhetsenheter. Bristen på behörig och lämplig
personal i södra Finland fortsätter och hör till de stora utmaningar bolaget kommer att ha även i
framtiden
Vår målsättning för social service är att genom skräddarsydd service möjliggöra boende i den egna
bostaden så länge det stöder det goda livet och en god död. Digitala lösningar och satsningar på
gemenskap och fysisk träning utvecklas under året i samarbete mellan gemensam service i
Folkhälsanhusen och hemservicen.
Dagverksamheten arbetar målmedvetet för nya modeller som stöder hemmaboende och samtidigt
attraherar kunder. Dagverksamhet för äldre finns i Åbo och i Jakobstad. Nytt i budgeten för år 2021 är
dagverksamheten i Helsingfors för unga personer med svåra funktionshinder som inleddes i augusti
2020. Med nuvarande pris är verksamheten i Jakobstad inte hållbar, och en utvärdering gällande
framtiden behöver därför göras under året.
Vi utgår från att vår hemservice oberoende av finansieringsmodell håller en hög standard. Därför väljer
vi noga vårt samarbete med kommunerna utgående från vilken service den enskilda personen beviljas
och de lokala förhållandena. En viktig aspekt är att besöken inte grundar sig på en orimligt kort
besökstid. Kundstyrningsprogrammet Hilkka utnyttjas för att effektivera tidsanvändningen och
faktureringen vid hemservicen. Samarbetet med Stiftelsen Svenska Blindgården för en hemservice för
personer med synskada inleddes under år 2019 i huvudstadsregionen och planeras år 2021 utvidgas
till Östra Nyland.
Genom samarbetsprojekt och piloter utvecklar vi nya produkter, servicekoncept och fördjupar oss i
användningen av digitala lösningar. Under året utnyttjar vi servicedesign för att hitta våra kundstigar
och identifiera kundernas förväntan på våra produkter. Vi stärker samverkan med Förbundet i våra
Folkhälsanhus för en bredare palett av olika tjänster och serviceutbud. Tillsammans utvecklar vi
modeller för frivilliginsatser även för krävande uppgifter inom bolagets service.
Nytt för år 2021 är att verksamheten vid Silviahemmet övergår från stiftelsen Silviahemmet till oss
fr.o.m. årsskiftet. Verksamhetsmässigt har det ingen betydelse, i och med att vi handhaft ledning och
administration för verksamheten redan länge, men budgetmässigt innebär det en ökning av
omsättningen.
Fastighetsägaren till Kristinagården, Stiftelsen Trygga Åldringsbostäder, har inlett planering för ny- och
tillbyggnad i Södra Haga och under 2021 kan tekniska planeringen inledas. Budgetmässigt räknar vi
ändå med en normal verksamhet under hela året. För att göra verksamheten mer kostnadseffektiv vid
Brummerska Hemmet påbörjas processen för att ändra serviceboende till resurserat serviceboende
anefter som platser frigörs.
Projektet Träna har avslutats 2020 men erfarenheterna är goda och verksamheten fortsätter mera
etablerat och långsiktigt med understöd från olika håll.

Sektorn utgår i budgeten från att munskydd pga. covid-19 pandemin kommer att vara ett obligatorium
ännu in på år 2021 och en kostnad om 100 tusen € (av totalt 300 tusen €) finns medtagen i sektorns
budget för detta.
Sektorn boende och social service budgeterar ett underskott på 26 tusen € för år 2021, trots en hög
ambition gällande beläggningen om 98%.
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UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

20 307 675
0
10 377 334
1 641 685

20 648 037
0
6 681 059
2 107 394

8 079 131
149
4 806 593
693 938

17 384 906

394 640

358 616

257 599

519 262

6 907
32 728 241
209 808
209 808
32 938 049

6 907
29 802 014
217 320
217 320
30 019 334

10 592
13 848 003
113 638
113 638
13 961 640
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27 021 554
190 815
190 815
27 212 369

1 200
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17 320 769
3 654 875
15 977
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0
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0
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1 033 051
680 224
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288 322
295 001
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-2 645
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1 650 569
-1
1 650 570
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-315 190

-26 235

122 262

-755 512

-315 190

7 479 599
1 626 222

1.6 Medicinsk verksamhet
Mottagningarna för barn, unga och familjer i Helsingfors och Åboland har under flera års tid profilerat
sig och det finns stor efterfrågan på de tjänster som erbjuds. Mottagningarna fortsätter sin kvalitativa
och mångsidiga verksamhet samtidigt som vi följer med och anpassar oss till de stora förändringarna
som sker i samhället just nu, samt till de nya behov och den nya efterfrågan som de för med sig. Coronapandemin år 2020 förde med sig många utmaningar i verksamheten och påverkade resultatet negativt.
Osäkert är hur länge Corona-pandemin fortsätter, men budgeten utgår från att året för mottagningens
del kan förverkligas tämligen normalt. Ingen kan heller idag säga hur Corona-pandemin kommer att
påverka barnens och ungdomarnas samt familjens stödbehov i förlängningen. Vi följer aktivt med, är
lyhörda och anpassar vår verksamhet enligt behov och efterfråga. Vi är flexibla och anpassar vår
verksamhet med kort varsel.
Vi fortsätter att prioritera Folkhälsans värderingar. För personalen är det en självklarhet att bemöta
barn, ungdomar och deras familjer på ett respektfullt och varmt sätt. Vi satsar på delaktighet och hög
kvalitet. Detta ger oss en klar konkurrensfördel. Vi upprätthåller kontinuerlig kontakt till våra
samarbetsparter och betalande instanser och utvecklar vår verksamhet enligt behov och efterfrågan.
Vi uppdaterar vårt kunnande i enlighet med efterfrågan o målsättning med fortbildning, nytt material
och nya digitala instrument. Distansterapi har blivit en självklar del av vår verksamhet. Med hjälp av
distansterapi kunde vi garantera att stödkontakter och terapier fortsatte under pandemi. I många
delar av Svenskfinland finns det brist på svenskspråkiga terapeuter, och vi utvecklar distansterapi för
att kunna erbjuda svenskspråkiga barn och ungdomar, som inte hittar en terapeut på lämpligt avstånd,
terapi. Vi satsar på personalens välmående med hjälp av KivaQ-modellen. Med hjälp av
understödsmedel stöder vi familjer som har barn i behov av speciellt stöd, och som inte får stöd via
den offentliga sektorn.
Vi håller vår ekonomi i balans genom väl planerad verksamhet, tydliga ramar, bra beläggningsgrad och
bra beskrivna, effektiva processer. Vi är flexibla och anpassar vår verksamhet med kort varsel på de
förändringarna som Corona-pandemin för med sig. Terapeuterna jobbar individuellt och ansvarsfullt,
tar själv ansvar för antalet besök och innehållet av möten inom givna ramar. Samtidigt utvecklar vi vårt
teamarbete och vårt multiprofessionella arbete.
Barnmottagningarna i Helsingfors och Åboland fortsätter sin mycket mångfacetterade verksamhet
med utredningar, terapier, grupper och kurser. Vi fortsätter med utveckling av alternativa modeller för
familjestöd för familjer vars barn har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller explosivt
beteende. Vi ordnar gemensamma kurser och grupper med Förbundet och Forskningen. Helsingfors
barnmottagning har under de senaste åren genomgått stora strukturella förändringar för att motsvara
den förändrade efterfrågan på tjänster. Mottagningen kommer att fokusera på utredningar och
terapier, samt grupper och kurser. Mottagningen i Helsingfors erbjuder FPA:s anpassningskurser och
ordnar en distansgrupp för ungdomar med nedsatt hörsel.
I Åboland har terapeuterna har utvecklat språkstödet med hjälp av understödmedel . Utvecklingen har
gått enligt projektplanen, och nu finns det möjlighet att erbjuda tjänsten till en bredare målgrupp.
Mottagningen i Pargas har vuxit och flyttar från och med mars 2021 in i större utrymmen.
De senaste åren har antal remisser och kontakttagande till ungdomsmottagningar och
ungdomspsykiatriska mottagningar ökat i hela landet. Detta syns som en större efterfrågan på tjänster
på Folkhälsans mottagning för unga och unga vuxna. Det finns efterfrågan på såväl långa terapier
huvudsakligen finansierade av Fpa som på korta, fokuserade terapiperioder finansierade
huvudsakligen av kommunerna. Terapeuterna har fått fortbildning i korttidsterapi och i vår
grupphandledning fokuserar vi på korta terapiperioder. Vi har personal med fina värderingar, lång och
mångsidig arbetserfarenhet och olika terapiskolningar. Vi fortsätter med vårt konstruktiva samarbete
med nuvarande samarbetsparter samt bygger upp ett bra samarbete med nya instanser.

Ungdomsmottagningarna bär sig ekonomiskt, och de understöd som erhålls täcker service som inte
det offentliga står för.
Utvecklingen inom den medicinska verksamheten är snabb. Vi följer aktivt med utvecklingen av Socialoch hälsovårdsreformen samt den nya, nationella strategin för psykisk hälsa som utarbetas som bäst.
Samverkan med bolagets verksamheter inom såväl barnskydd som rehabilitering stärks. Vi utvecklar
samarbete med Förbundet och Forskningen.
Hälsotorget har gjort en rätt försiktig budget för 2021 på grund av det osäkra Coronaläget, Den
enheten som påverkas allra mest av Coronaläget är företagshälsovården på Hälsotorget, som pga. sin
litenhet jämfört med konkurrenterna reagerar snabbt på kundföretagens förändrade köpbeteende,
som i sin tur påverkas av sina egna branschers utmaningar lokalt. Sekundärt påverkas då också
Hälsotorgets läkarmottagning. På barn- och ungdomsmottagningen i Åboland har vi vågat räkna med
en liten tillväxt på grund av ett stort behov av våra uppskattade tjänster och tillgången till skicklig
personal. Gällande Genetiska kliniken är det fortfarande osäkert hur många patienter som de facto
kommer att remitteras till Vasamottagningen med priser som motsvarar kostnaden. År 2020 uppsköts
pga. coronaläget icke brådskande ärenden inom specialsjukvården vilket gör att år 2020 ännu inte kan
indikera verklig remitteringsmängd till den förändrade kliniken. Kliniken är ännu kraftigt beroende av
understöd för sin verksamhet. Klinikens verksamhet på Åland bekostas än så länge av
Penningautomatföreningen på Åland.
Våra rehabiliteringsenheter i Österbotten har en klar profilering på krävande medicinsk
rehabilitering och räknar med en organisk tillväxt i takt med en utökad efterfrågan. Ett viktigt
utvecklingsområde för rehabiliteringen är förmågan att erbjuda terapitjänster på distans och
gällande det togs ett stort steg framåt under corona läget. Nytt för året är att vi kan erbjuda SIterapier för barn i Österbotten. I Karleby har fr.o.m. hösten 2020 rehabiliteringsverksamhet inletts i
det nybygge som finns i anslutning till Emeliehemmet i Karleby och i Korsholm där verksamheten
varit trångbodd i Folkhälsanhuset flyttar en del av verksamheten till externa utrymmen i närheten.
Den största utmaningen för rehabiliteringen är att rekrytera behöriga talterapeuter. Vi rekryterar
långsiktig och kontakterna till utbildningsanordnarna i Åbo och Umeå är viktiga.

De medicinska verksamheterna budgeterar med en viss försiktighet för år 2021, men utgår ändå från
att verksamheten kan hållas igång på ett helt annat sätt än under corona läget våren 2020.
Medicinska verksamheten budgeterar totalt sett ett litet överskott på 8 tusen €.

BUDGET 2021
MEDICINSKA TJÄNSTER, REHABILITERING & HABILITERING (203)
BUDGET
1-12 / 2021

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER

1 420 680

1 203 350

428 998

931 760

ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA

1 786 023

1 581 146

562 740

1 430 594

AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR

1 354 014

1 442 070

618 533

1 399 662

66 600

78 502

35 956

81 963

648 000

657 920

344 686

962 583

HYROR O. ARRENDEN
RÄNTOR OCH DIVIDENDER
UNDERSTÖD
INSAMLINGAR
ÖVRIGA INTÄKTER
EXTERNA INTÄKTER

10 000

31 500

0

510

5 285 317

4 994 488

1 990 914

4 807 072

INTERNA INTÄKTER

119 027

30 306

58 880

146 866

INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT

119 027

30 306

58 880

146 866

5 404 344

5 024 794

2 049 794

4 953 938

350

400

242

715

INTÄKTER
VARUINKÖP
LAGERFÖRÄNDRING

2 906 580

2 739 601

1 357 324

2 642 259

PERSONALBIKOSTNADER

LÖNER

613 317

575 179

281 629

533 812

ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER

148 939

210 250

25 336

95 212

FÖRNÖDENHETER

142 880

141 980

115 533

FASTIGHETSKOSTNADER

484 887

61 852

69 899
13 073

TJÄNSTER

220 430

165 420

86 045

197 005

57 968

62 932

28 483

61 302

0

0

1 550

3 500

1 718

984

4 576 901

3 961 114

1 863 749

3 672 827

428 584

685 441

371 687

810 921

AVSKRIVNINGAR
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.
ÖVRIGA KOSTNADER

26 006

EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA
UNDERSTÖD
SKATTER
EXTERNA KOSTNADER
INTERNA KOSTNADER
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER

428 584

685 441

371 687

810 921

5 005 485

4 646 555

2 235 436

4 483 748

398 859

378 239

-185 642

470 190

0

0

BIDRAG II

398 859

378 239

-185 642

472 666

ADMINISTRATIVA KOSTNADER

390 797

369 300

184 650

384 267

8 062

8 939

-370 292

88 399

8 062

8 939

-370 292

88 399

KOSTNADER
BIDRAG I
ADMINISTRATIVA KOSTNADER

BIDRAG III

-2 476

ÖKNING AV RESERVERINGAR
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BIDRAG IV

1.7 Barnsektorn (Barnhem, skyddshem, småbarnspedagogik,eftis och
ferieverksamhet )
Barnhem och öppenvårdstjänster
Inom våra 2 barnhem, Villa Familia för barn och Hemboet för ungdomar, focuserar vi fortsättningsvis
på att arbeta med de förändringar i barnskyddslagen som trädde i kraft år 2020. Förändringarna utgår
från att ännu bättre kunna garantera barnets rätt till gott bemötande, god omsorg samt fostran. Också
åtgärder som begränsar barnets rätt skall omedelbart dokumenteras noggrant och vem som fattat
beslut samt utfört begränsningen. En plan för bra bemötande skall göras med barnen som en del av
egenkontrollplanen. På granskningsbesöken skall AVI s granskare ha rätt att intervjua barnen som finns
på barnhemmet om omständigheterna där. Barnets olovliga frånvaro skall barnskyddsenheterna ta
hand om och hämta barnet med ordinarie personal som känner barnet. Vi skall arbeta vidare på våra
enheter med barnens delaktighet och upplevelse om omsorg. Det skall synas i varje barns egen vårdoch omsorgsplan. Kontinuerlig personalutbildning, bra ledarkompetens och personalens kontinuitet är
viktiga faktorer i konkurrensen. Hälsofrämjande inom barnskyddet innebär under kommande år
hållbarhet i alla dess dimensioner och olika teman som belyser både det sociala och miljön.
Öppenvårdstjänster inom barnskyddet har under de senaste åren kunnat utvecklas tack vare
understöd från Borgströms Stiftelse. Vi har under åren fått nya kundkommuner inom öppna vården
och ett ökat antal besök och strävan är att ytterligare stärka tjänsterna inom öppenvården. Sex
anställda arbetar idag i västra och centrala Nyland samt som nytt i Åboland. Effektiverat familjearbete,
öppen familjerehabilitering och familjeterapi är de mest efterfrågade produkterna. Vår målsättning på
långsikt är att kunna erbjuda öppenvårdstjänster i alla de landskap vi har verksamhet i. Kommunerna
har varit speciellt tacksamma över kvaliteten i vår dokumentation och hur vi kunnat påvisa att
utveckling skett pga det stöd som getts samt att personalen har stor kunskap och att vi haft en
kontinuitet bland dem som jobbar med familjerna.
Familjerehabilitering
Familjerehabiliteringen har 2 dygnet runt platser på Villa Familia. De senaste åren har varit utmanande
genom att kommunerna långt sökt billigare alternativ än dygnet runt placeringar. Vår utmaning är att
kunna marknadsföra den samlade kompetens vi har genom alla de tjänster vi inom barn- och
familjeverksamheten kan erbjuda. Genom att välja oss får man då vårdkedjor som blir
sammanhängande såväl före som efter en dygnet runt placering.
Skyddshem
Vi har avtal med THL gällande skyddshemsverksamhet som omfattar 4 vårdplatser med dygnet runt
personal på Villa Familia fram till 31.12.2023. Kvalitetsarbetet utvecklas tillsammans med 27 andra
skyddshem i Finland och strävan är bygga upp likadana verksamhetsprosesser och hitta de rätta
mätinstrumenten. Under de senaste åren har utveckling varit inriktad på att bygga upp en gemensam
plattform för skyddshemsnätverket där informationen om lediga platser är tillgänglig för samtliga
skyddshem så att behövande kan hänvisas till skyddshem med lediga platser. Det viktiga är att hjälp
kan garanteras för de behövande i den stund det behövs. THL upprätthåller ett mätinstrument, TIKU,
som används för att mäta hur nöjda användarna är med skyddshemmets service. Vår målsättning är
att våra värden skall bättre eller minst lika goda som landets medeltal. Vi utvecklar ständigt vår service
och samverkar med Förbundets barn-och familjetjänster.
Barnskydds– och skyddshemsverksamheten kräver kontinuerliga satsningar på fortbildning och
handledning. Dels i direkta metodiker och förhållningssätt, men också för att kunna hålla en viss distans
till den verklighet som i verksamheten möter personalen.

Småbarnspedagogiken (dagisar)
Inom småbarnspedagogiken fortsätter vi arbeta med grunderna för planen för småbarnspedagogik. Vi
har kommit långt med implementeringen av den i vardagen och går år 2021 mera in på djupet med att
verksamheten som helhet får planen synlig även utåt till vårdnadshavare och kommunen. Varje
daghem har sina områden från läroplanen som de fokuserar mera på t.ex. lärmiljöer, pedagogisk
dokumentation och de fem nationellt fastslagna helheterna gällande lärområden och mångsidig
kompetens hos barn.
År 2021 kommer vi att jobba med att öka barns välmående, speciellt det psykiska välmåendet kommer
att prioriteras. Detta som en naturlig följd av Coronapandemin som påverkar familjerna stort.
Följderna syns redan år 2020 och vi upplever att barnen på daghemmen och vårdnadshavarna behöver
mera stöd i att klara av vardagen. Vi jobbar för att hålla våra daghem familjära, att tröskeln att ta till
tals även svåra saker skall hållas låg med vårdnadshavarna, men även att barnen och pedagogerna
sinsemellan kan tala om allt som barnen grubblar på. Barnen tas på allvar och pedagogerna är lyhörda
för vad barnet egentligen försöker säga. Därför är det extra viktigt att vi satsar på att pedagogerna har
ett extra sensitivt bemötande, via det bidrar vi till att lindra utanförskap och ensamhet i samhället.
Utöver denna familjära, stödjande atmosfär skall vi ha en högklassig småbarnspedagogik som vi kan
vara stolta över. Vi kom våren 2020, då man nationellt rekommenderade att hålla barnen hemma från
skolor och dagisar, igång med
småbarnspedagogik på distans och det skall vi fortsätta med år 2021, Speciellt om Corona läget
försämras igen men också i ett normalläge. För att uppfylla målsättningen inom småbarnspedagogiken
är det viktigt att barn som av olika orsaker är frånvarande från daghemmet ändå kan ta del av
pedagogiken enligt sin individuella plan. Samtidigt får pedagogerna en inblick i att allt är bra med
barnen vid längre frånvaro.
År 2021 fortsätter vi att utvärdera vår verksamhet enligt rekommendationer för utvärdering av
småbarnspedagogikens kvalitet som publicerats av nationella centret för utbildningsutvärdering.
Utvärderingen fokuserar på den pedagogiska verksamheten och inlärningsmiljön, inte på enskilda
barns egenskaper. Vi har tillsammans valt att fokusera på kvalitetsfaktorn ”Pedagogisk verksamhet och
inlärningsmiljöer”. Denna kvalitetsfaktor har 7 indikatorer som vi implementerar till modellen för
Folkhälsan daghem. På en skala ”aldrig-sällan-ofta-alltid” är vår målsättning att ha svaren ”ofta” eller
”alltid” på alla våra daghem.
År 2021 kommer Folkhälsans uppdaterade handbok för småbarnspedagogik att implementeras i
verksamheten. Folkhälsans hälsofrämjande prägel ska synas i all vår dagvård. På de daghem som
övertogs hösten 2020 har arbetet inletts, men även på andra daghem behövs ett kontinuerligt arbete
med detta. Nationellt utökas kravet på personalens utbildning med en övergångstid till år 2030,
enhetschefer skall vara pedagogie magistrar och andelen personal med socionom- eller lärarutbildning
inom småbarnspedagogik utökas. Vi skall i god tid vara aktivt med och uppmuntra personalen att
vidareutbilda sig.
Vi strävar till att koncentrera småbarnspedagogikens helhetsproduktionsstyrning till ett nytt
dataprogram under första halvåret, förberedelser har gjorts under år 2020. Ett dataprogram anpassat
för verksamheten hjälper oss att bättre optimera personalresurs och barnantal samt att förbättra
föräldrakontakten med utökad möjlighet till reservering och justering av vårdtider och förbättrad
digital kommunikation.
En målsättning för år 2021 är att implementera Folkhälsans hälsofrämjande tankesätt och kvalitet i
våra nyaste två daghem i Kouvola. Villekulla i Valkeala är vårt första daghem som har en
språkberikande verksamhet, vilket betyder att största delen av verksamheten sker på finska.

Målsättningen är att gradvis önska andelen av svenskan så det blir ett språkbadsdaghem. Strävan är
även att bygga upp ett gott kompanjonskap med Kouvola stad.
Största delen av de kommuner där vi har verksamhet har gått in för servicesedel, vilket gör att en stor
valfrihet finns gällande valet av producent. Kommunerna har ändå väldigt olika värde på sina
servicesedlar och ställer överlag höga krav på serviceproducenten. Även ändringar i lagstiftningen
gällande den subjektiva rätten till småbarnspedagogik på heltid, minskat barnantal/vuxen och en
minskning av föräldraavgiften från hösten 2021 kommer att påverka ekonomin stort. Detta innebär
att stor vikt kommer att fästas vid att optimera närvaroförhållandet mellan barn och personal i
gruppen.
En stor och växande utmaning även år 2021 och framöver är att rekrytera behöriga pedagoger till alla
våra daghem, speciellt i södra Finland. Vi måste jobba för att hålla vårt goda rykte och att våra daghem
upplevs som attraktiva arbetsplatser. Också konkurrensen mellan producenter hårdnar i de
kommuner där barnmängden minskar. Vi behöver i vår marknadskommunikation nå vårdnadshavarna
och tydligt få fram vår profilering på svenska språket med all tillhörande kulturell omgivning och den
hälsofrämjande profilen. Erfarenheterna av privata aktörer är varierande i kommunerna och speciellt
efter att en stor producent stängde många daghem har tveksamheten till privata aktörer ökat.
År 2021 fortsätter arbetet kring den nationella informationsresursen inom småbarnspedagogik
(VARDA). I Varda rapporterar alla producenter uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik,
om verksamhetsställena, om vårdnadshavare samt om personalen. Uppgifterna skall användas för
beslutsfattande och utvecklingsarbete på såväl kommunal som nationell nivå.
Vi stärker ytterligare vår kunskap kring barn med särskilda behov. Budgeten innehåller två speciallärare
inom småbarnspedagogik, en i Åboland och en i Nyland som kontinuerligt handleder pedagogerna på
daghem och personalen på eftisarna. Detta har visat sej stärka både kvaliteten och välmåendet för
pedagogerna och barnen. I specialläget med Corona har speciallärarna hållit kontakt med utsatta
familjer även digitalt.
Vi har 13 daghem i södra Finland och 2 i Österbotten, och budgeten för år 2021 innehåller inga nya
enheter.
Eftermiddagsverksamhet
Eftermiddagsklubbarna varierar något från år till år både i antal och i omfång. Eftersom understödet
till eftermiddagsverksamheten minskat under senare år, har de centrala resurserna skurits ner och
budgeten för år 2021 har en stödjande verksamhetspedagog mindre än tidigare år. Koordineraren för
eftermiddagsverksamheten stöder ledarna tillsammans med specialläraren inom småbarnspedagogik.
I Åboland är det specialläraren inom småbarnspedagogiken som ger stöd och konsultationer för
verksamheten. Vi behöver ytterligare tydliggöra och dra nytta av de kunskapssynergier som finns inom
vår barn- och ungdomsmottagning, småbarnspedagogik och eftermiddagsvård, barnskydd och
rehabilitering för barn.
Eftermiddagsklubbarna har även för år 2021 sökt understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne
sr och det understödet är avgörande för vår möjlighet att upprätthålla tjänsterna kvalitativt.
År 2021 satsar huvudstadsregionens eftermiddagsklubbar på respekt, empati och förebyggande av
ensamhet. Ledarna skall vara extra lyhörda för barnen och deras välmående men även fungera som
goda rollmodeller. Eftis skall vara en trygg plats för barnen där de kan vara sej själva och vid behov för
stunden ”glömma” sina eventuella problem. Coronaåret 2020 gav en god erfarenhet. Vår verksamhet
har alltid delvis varit utomhus men år 2021 skall vi ännu mera satsa på utomhusverksamhet på
eftisarna.

Vi följer aktivt med förändringar i samhället och rättar verksamheten efter det, Vi håller oss ajour med
de förändringar som är på kommande i och med att kommunerna ska stöda barnens hobbyverksamhet
och mera klubbverksamhet skall tas in i skoldagen.
I Åbo med 3 stora eftisar med 60-70 barn per eftis fokuserar vi på barnens sociala-och emotionella
hälsa, och om corona läget ännu länge fortsätter stöd till psykiskt välmående i ännu större skala. Eftiset
skall vara en plats där frihet råder och kamratskap skall vara viktigt för var och en. Vi vuxna på eftiset
är trygga och möjliggör för barnen att de kan vara sig själva samt att ömsesidig respekt för varandra
skall finnas. I Åbo har vi goda möjligheter att röra oss i näromgivningen i stadens parker samt att i
skolans utrymmen skapa möjlighet till såväl olika sportaktiviteter som till avkoppling.
Barnen skall vara delaktiga i verksamheten både i planering och i vardagsprogram som genomförs. Vi
vill även hålla våra eftisar som positiva plattformer för fantasi, kreativitet och återhämtning.
Största hotet i södra Finland är rekrytering av bra ledare som vill och kan jobba med barnen på eftis.
Personalbristen blir särskilt stor i det läge som råder nu, där städerna anställer outbildad personal som
dagispersonal.
I Österbotten är det inte samma utmaningar när det gäller personalen och ledarna är till stora delar de
samma från år till år. Samarbetet mellan skolorna och eftermiddagsverksamheten är viktig speciellt
med tanke på att vi delar personal och vill kunna erbjuda barnen en sammanhållen skoldag med
bekanta ansikten.
För att stärka verksamheterna och dra nytta av de kunskapssynergier som finns inom vår barn- och
ungdomsmottagning, dagvård och eftermiddagsvård, barnskydd och rehabilitering för barn är
målsättningen att ordna gemensamma tillfällen för kunskapsutbyte under 2021.
Föräldrarna kan och skall göras delaktiga genom en regelbunden diskussion mellan hemmet och
eftiset, i form av föräldramöte, föräldrakaffe, enskilda samtal vid behov och talkoarbete ibland. I de
årliga enkäter som föräldrarna svarar på får vi mycket och aktuell information om vad våra kunder
önskar.
Ferieverksamhet
Bolaget upprätthåller läger och lägerskolor på feriegården Breidablick i Hangö. Varje sommar deltar
över 400 barn i 19 olika läger under 10 sommarlovsveckor. Lägren är för barn och ungdomar i åldern 8
år till 16 år. Verksamheten betonar den omgivande naturen och programmet är mestadels utomhus.
Datorer och mobiltelefoner används inte under lägerveckan. Programmet är aktivt och mångsidigt.
Lägerledarna är till stor del personer som har pedagogisk utbildning och erfarenhet, då barnens
trygghet är en grundpelare i verksamheten. Barngrupperna är integrerade och barn med specialbehov
deltar också i lägren. Ferieverksamheten satsar på att öka barnens självförtroende, stöda i det
mobbningsförebyggande arbetet och förebygga samarbetsförmågan mellan barnen. Vi erbjuder även
tack vare understödsmedel möjlighet till gratis och subventionerade lägerplatser för alla
åldersgrupper. Vi har även satsat på systematiskt och kontinuerligt samarbete med kommunernas
socialbyråer för att fånga upp barn som annars inte av social eller ekonomiska orsaker skulle ha
möjlighet att komma på läger.
Säsongen fortsätter under slutet av augusti till slutet av september med lägerskolor. Lägerskolorna
pågår i två dagar, vilket betyder att varje vecka är det två olika lägerskolor. Totalt budgeteras 9
lägerskolor på hösten, med ett barnantal som varierar mellan 20-50 barn. Våra lägerledare planerar
och ansvarar för aktivitetsprogrammet under lägerskolan.

Sommarklubbarna utgör ett alternativ till lägren för de barn som vill ha aktiviteter på dagen men
önskar vara hemma kvälls- och nattetid. Sommarklubbar har vi i Helsingfors, Esbo och Åbo.
Sommarklubben på simstadion i Helsingfors i juni och augusti är för barn i årskurserna 1-6. I
verksamheten ingår simundervisningen som en del, men lekar och aktiviteter på såväl land som i vatten
är viktiga. Barnen delas in i grupper på basis av sim kunskap, och barnen har möjlighet att avlägga
simmärke. Barnen får också lära sig om livräddning. Personaltätheten är av säkerhetsskäl högre än i
andra sommarklubbar, och simlärarna har utbildning för det.
Sommarklubbarna i Esbo är för barn som vill börja sommarlovet med roliga aktiviteter. I gruppen
träffar barnen nya kompisar, leker, pysslar, spelar, gör utflykter och har skoj samt äter regelbundet,
nyttigt och gott. Hälsofrämjande verksamhet för barn är vår grundtanke. Sommarklubbarna i Esbo är
en fortsättning på eftermiddagsverksamheten men planeringen utgår från att det är barnens
sommarlov. Vi erbjuder en trygg meningsfull dag med varierande program. Verksamheten är väldigt
viktig för vårdnadshavarna och barnen i ett förebyggande syfte så barnen inte behöver vara ensamma
hemma.
Totalt budgeterar barnsektorn ett överskott på 41,6 t€.

BUDGET 2021
BARNSKYDD, DAGHEM, EFTERMIDDAGSVÅRD OCH FERIEVERKSAMHET (202)

STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR FRÅN KOMMUNER
ERSÄTTNINGAR FRÅN FPA
AVGIFTER O. ERSÄTTNINGAR
HYROR O. ARRENDEN
RÄNTOR OCH DIVIDENDER
UNDERSTÖD
INSAMLINGAR
ÖVRIGA INTÄKTER
EXTERNA INTÄKTER
INTERNA INTÄKTER
INTERNA O. KONCERNINTERNA INTÄKT
INTÄKTER
VARUINKÖP
LAGERFÖRÄNDRING
LÖNER
PERSONALBIKOSTNADER
ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER
FÖRNÖDENHETER
FASTIGHETSKOSTNADER
TJÄNSTER
AVSKRIVNINGAR
RÄNTOR O. ÖVR. LÅNEKOSTN.
ÖVRIGA KOSTNADER
EXTRAORDINÄRA INTÄKTER O. KOSTNA
UNDERSTÖD
SKATTER
EXTERNA KOSTNADER
INTERNA KOSTNADER
KONCERNINTERNA KOSTNADER TOTALT
INTERNA O. KONCERNINTERNA KOSTNADER
KOSTNADER
BIDRAG I
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BIDRAG II
ADMINISTRATIVA KOSTNADER
BIDRAG III
ÖKNING AV RESERVERINGAR
INKÖP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
BIDRAG IV

BUDGET

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

505 300
8 123 730
291 832
4 102 505
0

489 000
8 138 058
236 717
2 832 110
0

221 588
4 228 141
126 695
1 061 451
0

485 559
8 178 737
403 037
2 125 016
218

658 000

749 900

372 987

819 764

3 000
13 684 367
22 578
22 578
13 706 946

3 000
12 448 786
17 136
17 136
12 465 921

165
6 011 028
10 592
10 592
6 021 620

6 805
12 019 137
94 906
94 906
12 114 043

16 500

21 000

13 253

17 935

7 601 900
1 604 080
74 456
450 216
1 358 919
855 269
63 842
0
41 041

6 990 947
1 467 749
104 495
436 412
394 343
800 181
31 675
0
29 097

3 258 575
673 310
4 606
196 957
198 120
228 006
14 774
0
16 174

6 685 039
1 359 770
135 436
486 006
424 432
628 005
27 484
27
53 842

0
12 066 222
588 572

10 275 899
1 313 452

4 603 776
628 483

9 817 975
1 360 027

588 572
12 654 794

1 313 452
11 589 351

628 483
5 232 259

1 360 027
11 178 002

1 052 151
0
1 052 151
1 010 577
41 574

876 570
-32 647
909 217
925 777
-16 560

789 361
-16 323
805 684
462 889
342 796

936 041
-33 525
969 565
881 756
87 810

41 574

-16 560

342 796

87 810

1.8 Stödfunktioner
I bolagets stödfunktioner ingår lunchrestaurangerna i våra Folkhälsanhus, konferensutrymmena i
Brunakärr samt städfunktionen.
Fastighetsförvaltningen samt uthyrningen av Ossiansalen på Topeliusgatan i Helsingfors flyttar från
årsskiftet till ett nybildat fastighetsbolag och finns inte budgeterad som egen verksamhet i Välfärd år
2021.
Folkhälsanhusens lunchrestauranger säljer hela kostdygn till våra resurserade boenden samt lunch och
mellanmål till vissa daghem. Alla lunchrestauranger är även öppna för allmänheten och vissa kök
sänder även mat till övriga Folkhälsanboende eller externa enheter. Det finns även eget kök i en del av
våra boenden och daghem samt på feriegården Breidablick. Totalt upprätthåller Folkhälsan Välfärd 18
kök och dagligen producerar vi mat för ca 1350 personer.
Våra kök skall profilera sig på hållbarhet, smak, estetik, näringsinnehåll och gemenskap utgående från
ett gemensamt utvecklingsprojekt . Vi erbjuder husmanskost med en modern tvist och nytänk som
motsvarar lunchgästernas behov och önskemål. I lunchrestaurangerna lyfts det dagliga vegetariska
alternativet fram än bättre. De enheter som har möjlighet till tilläggsförsäljning kommer att satsa på
att utveckla t.ex. hemförsäljningen av mat. Hållbarheten uppmärksammas förutom att satsa på litet
matsvinn även på att kritiskt granska förpackningarna för såväl inköp av produkter och försäljning av
kostpaket.
Folkhälsanhuset i Brunakärr betjänar även med konferensverksamhet. I huset finns olika storleks
utrymmen för möten ända upp till 70 personer. Tekniken har under senaste år förnyats och fyller
dagens krav i samtliga utrymmen. Trakteringen serveras från det egna Folkhälsanköket och att utveckla
trakteringspaket med Folkhälsanprägel är en gemensam målsättning. Samtliga lunchrestauranger
erbjuder mötestraktering för såväl interna som externa kunder.
Beroende på de lokala omständigheterna är städningen olika organiserad inom bolaget. Ibland köps
tjänsten utifrån och ibland har man en egen anställd på enheten och denna ingår då direkt i
enhetsbudgeten. Inom stödfunktionen ingår den städenhet som betjänar verksamheterna och delvis
externa hyresgäster i södra Finland. Städenheten säljer också hemstädningar och hemtjänstens
stödtjänster i våra Folkhälsanhus.

Fastigheter
Folkhälsan Välfärd har verksamhet på drygt 60 olika adresser medan fastighetsenheten ännu år 2020
har kostnadsställen på 24 adresser. Från början av år 2021 genomförs den omfattande
fastighetsorganisationsförändringen inom Folkhälsan vilket leder till att i budgeten för 2021 finns
endast några få fastighetsbudgeter inom Folkhälsan Välfärd och då handlar det om fastighet som
Välfärd hyr av annan hyresvärd än Samfundet och för vilka Välfärd har ett visst skötsel och
underhållsansvar även som hyresgäst.
Stödtjänsterna som helhet budgeterar ett +/- 0 resultat för år 2021.
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BUDGET

BUDGET

UTFALL

UTFALL

1-12 / 2021

1-12 / 2020

1-6 / 2020

1-12 / 2019

0
0

0
0

4 664

4 832

2 301 458
250 715

2 842 649
1 796 848

1 299 184
973 112

3 096 044
1 862 576
69 653

0
2 552 173
4 709 353
4 709 353
7 261 526

0
4 639 497
9 554 242
9 554 242
14 193 739

11 538
2 288 498
4 379 834
4 379 834
6 668 332

1 657 350
0
2 135 918
450 700
-1 202
229 485
2 319 369
132 198
64 012
0
5 748

1 704 721
0
2 415 428
507 119
33 362
297 364
7 340 669
217 190
150 824
0
7 130

787 559
1 214 809
251 923
-7 626
148 776
3 526 140
117 279
68 100
44
5 165

1 762 301
1 484
2 345 883
476 291
65 205
277 833
7 149 758
239 700
139 924
255
6 197

6 993 578
86 579

12 673 808
1 296 929

6 112 169
647 327

12 464 830
1 295 731

86 579
7 080 157

1 296 929
13 970 736

647 327
6 759 496

1 295 731
13 760 561

181 369
5 100
176 269
176 170
99

223 003
37 937
185 066
353 495
-168 429

-91 164
18 968
-110 132
176 747
-286 879

210 520
33 526
176 994
372 957
-195 963

99

-168 429

-286 879

-195 963

5 033 105
8 937 976
8 937 976
13 971 081

1.12 Stabsfunktioner

Ekonomistöd och redovisning
Produktionsstyrningssystemen har blivit allt viktigare för få tillgång till fakta om verksamheten som
behövs för att uppnå ekonomiska målsättningar. Hilkka har tagits i bruk för såväl boende och
socialservice som för barnsektorn. Inför 2021 pågår upphandling av annat produktionsstyrningssystem
för barnsektorn som mera motsvarar den verksamhetens grundläggande funktioner.
Ekonomienheten har varit aktivt engagerad i implementeringen av Hilkka, främst i uppbyggnad av de
grunduppgifter som i förlängningen utgör grund för fakturering och som möjliggör att fakta från
verksamheterna kan tas till vara på ett bättre sätt än tidigare. Arbetet fortsätter ännu 2021, främst
med en del korrigerande åtgärder och finjusteringar. Målet i processutvecklingen är att minska det
manuella rutinarbetet samt att förenkla och förkorta processerna.
Under hösten 2020 har ett utvecklingsarbete med målsättningarna att försnabba och stärka kvaliteten
på månadsrapporteringen rotts i land och nu gäller det att säkra processerna så att resultaten av
utvecklingsarbetet kan bibehållas även framöver.
Inom redovisningsenheten sköts även de ekonomiska funktionerna för Stiftelsen Breidablick och
Semesterförbundet.

Löneadministration
Eftersom bolagets kostnadsstruktur är sådan att personalkostnaderna utgör drygt 70% av
kostnadsmassan är en kostnadseffektiv arbetstidsplanering av yttersta vikt för bolagets
konkurrenskraft och lönsamhet. Därför bör det utvecklingsarbete som startats upp under år 2020
slutföras under år 2021
Likaså är det viktigt att enhetsansvariga och teamledare får möjlighet att stärka sina kunskaper
gällande personaladministrativa frågor. Därför strävar ledningen inom löneadministration till att under
år 2021 satsa på just detta och att samtidigt också höja det personaladministrativa teamets
kunskapsnivå.
Inom koncernen har beslut fattats om att Sympa tas i bruk som HR-system. Arbetet med
implementering i koncernen inleddes redan hösten 2019. För Välfärds del blir implementeringen
aktuell 2021.
Inom löneadministrationen sköts även löneräkningen för Samfundet Folkhälsan inkl forskningen,
Folkhälsan Utbildning Ab, Allaktivitetshuset i Mariehamn och landskapsföreningen på Åland.

It-funktionen
IT-funktionen inom Folkhälsan-helheten har sedan 2019 varit centraliserad till Samfundet Folkhälsan
så att all It-personal är anställd inom Samfundet men servar hela koncernen också Folkhälsan Välfärd.
I Välfärds budget för 2021 ingår en kostnad om 1,0 miljoner € för den servicen samt ytterligare
kostnaden för utrustning och licensavgifter.

Ledning , HR och utveckling
HR-strategin utgår från att bolaget är en god, attraktiv och hållbar arbetsgivare . Vi kommer att
fortsätta med det agila verksamhetssättet inom HR som utgår från att HR fungerar som kompanjon i
verksamheternas utvecklingsarbete. Kontakten till ledningen och enhetscheferna är kontinuerligt,
samtidigt som HR även fungerar som stöd, utredare, facilitator och bollplank. HR:s uppgift är att
tillsammans med hela bolaget arbeta för att bolaget följer strategin, utvecklar agila arbetsmetoder och
skapar en resilient arbetsmiljö. Varje medarbetare känner sig sedd, hörd och bekräftad samtidigt som
den personliga utvecklingen följer de målsättningar som enheten har ställt upp för verksamheten och
i det dagliga arbetet.
KivaQ-enkäten är en kort men samtidigt omfattande arbetsvälbefinnandeenkät som man inom bolaget
använt redan under flera års tid. Den består av 7 standardiserade frågor och det finns möjlighet att
lägga till egna frågor. Efter enkäten kan man genomföra en workshop där man förutom analyserar
resultatet tillsammans lägger upp utvecklingsmål och konkreta handlingsplaner med tidtabell och
ansvarspersoner. KivaQ workshopen engagerar hela personalen i utvecklingen av teamets
arbetsvälbefinnande. KivaQ följer upp den strategiska målsättningen som god, attraktiv och hållbar
arbetsgivare. Som ett led av bolagets utvecklingsarbete med enkäten har hela Folkhälsan gruppen tagit
den i användning och det fortsatta utvecklingsarbetet kring enkäten görs i samarbete med samfundets
HR-tjänster.
Hållbarheten som arbetsgivare mäts även i personalomsättning, attraktion som praktikplats och antal
fortbildningsdagar. Möjlighet till arbete utgör en viktig del av integrationsprocessen. En gemensam
arbetsgrupp för arbetskraft, integration och mångfald har tillsatts inom Folkhälsan gruppen.
Målsättningen för bolagets del är att stärka vårt mångfaldsarbete och även i vårt utvecklingsarbete i
att vara en familjevänligarbetsplats hitta de stödfunktioner inom Folkhälsan gruppen som stöder den
enskilda arbetstagarens integrationsprocess utanför arbetet. En viktig del är även att synliggöra oss
som arbetsgivare för personer intresserade av att integreras eller arbeta på svenska. Via samarbetet
inom Folkhälsan gruppen och bland annat Föreningens Luckans integrationsverksamheter hoppas vi
kunna möjliggöra fler praktikplatser och arbetsmöjligheter för personer som inte etablerat sig på den
finländska arbetsmarknaden.
Som stöd till rekryteringsarbetet har enheterna i södra Finland Personalpoolen. Poolen stöder aktivt
enheterna i att anställa och förmedla vikarier samt i rekryteringsprocessen.
En viktig del av HR-utvecklingsarbetet är utvecklingen av digital läroplattform som stöd till både
kompetensutvecklingen inom bolaget och introduktions- och onboardingarbetet för nyanställda.
Digitala fortbildningar ersätter inte till fullo behovet av att ordna riktade träffar men har visat sig vara
ett gott komplement. Inom Folkhälsan utbildning och Folkhälsans förbund har man erfarenhet av att
bygga upp digitala kurshelheter vilket gör att det inte kommer att krävas stora ekonomiska satsningar
med att komma igång med utvecklingsarbetet. Plattformen kan även användas för utvecklingsarbetet
med Folkhälsan Akademin.
Fortbildning kommer även i framtiden att vara viktig för bolaget. Personalen utbildas kontinuerligt och
all personal erhåller minst 3 dagar fortbildning årligen. Vi satsar på att tillsammans med kompanjoner
inom utbildningssektorn arrangera egna utbildningar i bl.a. minnessjukdomar, småbarnspedagogik,
ledarskap och första hjälp. Då möjligheten att träffas fysiskt till gemensamma fortbildningstillfällen är
begränsat använder vi oss av olika digitala utbildningsverktyg som möjliggör att kursdeltagande inte är
geografiskt begränsat. Förutom samarbetet med andra stadiets yrkesläroanstalter i
behörighetsgivande utbildningar på läroavtal kommer vi att utveckla egna fortbildningshelheter inom
bolaget för vårdbiträden.

Bolaget anlitar ett antal personalhandledare och flera personalgrupper erhåller handledning eller
coachning. Det finns även möjlighet till individuell coachning för enhetschefer. Personalsatsningarna
för arbetsvälbefinnandet omfattar bl.a. kultur-, idrotts- och välmående förmåner via ePass,
lunchförmån, möjlighet att själv organisera må bra-grupper och gemensamma julfester. Via
Samfundets satsningar för arbetsvälmående erbjuds även stöd på individnivå i fysiskaktivitet och
återhämtning.
En viktig del av HR-arbetet är företagshälsovården. Sjukfrånvaron överlag inom bolaget har hållit sig
under det branschvisa genomsnittet medan sjukvårdskostnaderna har varit höga och har stigit årligen.
Det behövs tydliga verktyg för det förebyggande arbetet och mer riktade insatser och vi behöver därför
se över och effektivera och utveckla våra företagshälsovårdstjänster som en helhet.
Under 2020 fanns det inte resurser att utveckla responssystemet i bolaget enligt plan, utan man höll
kvar det tidigare systemet och sköt upp utvecklingsarbetet till 2021. Vår strävan är att utveckla
mätmetoderna från att ha varit omfattande enkäter åt befintliga brukarkunder inom
tjänsteproduktionen att bli mer allmänt använda mätmetoder som är smidiga och lättare för kunden
att svara på, och samtidigt mäta olika beröringspunkter i kundresan. Vår målsättning är att kunna mäta
bland annat hur lätt man fick sitt ärende skött (Customer Effort Score, CES) , hur nöjd man var med en
specifik kontakt (Customer Satisfaction Score, CSAT), Customer Touchpoint Tracking (CTT) samt
djupare intervjuer kring frågeställningar om specifika processer, resultat och effekter. Det utreds
huruvida det CRM-programmet Folkhälsan tagit i användning är möjligt och enkelt att använda för
ändamålet, varvid programmet skulle tas i användning också inom Välfärd.
Också service design-projekten har avancerat i mer begränsad grad än ursprungligen planerat pga.
Corona-läget. Under året kommer vi att satsa mera på att skapa modeller för de insikter man fått från
projekten samt inleda nya projekt enligt de behov som identifieras.
Under stabsfunktionerna budgeteras även bolagets vd samt ledningsgrupp, totalt 8 personer. I
budgeten finns även inom personalkostnaderna 200 tusen € budgeterat för skyddsutrustning ifall av
tillfälliga epidemier på olika orter som föranleder skyddsutrustning på enheter som inte kontinuerligt
använder det (detta utöver den 100 t€ som finns budgeterad inom boende och socialservice).
Samtliga verksamhetsenheter har påförts en administrativ andel om 8 procent av kostnaderna för
att täcka bolagets kostnader för samtliga stabsfunktioner. Stabsfunktionerna budgeterar ett litet
överskott om 8 t€.
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1-6 / 2020
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189 554
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64 450
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6 000
28 900

0
185 288
179 810
0
5 000
28 900

0
326 400
81 492
81 492
407 892

0
398 998
127 944
127 944
526 942

-2 082
259 208
63 911
63 911
323 119

523
397 386
129 610
129 610
526 996

0

0

677

798

1 364 304
287 881
950 595
82 750
173 293
1 267 059
12 066
0
117 200

1 403 890
294 747
783 348
95 620
17 300
1 278 040
2 612
0
121 350

716 694
149 127
374 929
31 848
7 277
606 152
5 767
3 280
51 283

1 386 525
312 971
754 100
167 898
15 807
1 165 547
13 138
832
119 214

4 255 148
159 654

3 996 906
311 630

1 947 034
157 939

3 936 831
348 422

159 654
4 414 802

311 630
4 308 536

157 939
2 104 973

348 422
4 285 253

-4 006 910
0
-4 006 910
-4 015 331
8 422

-3 781 594
0
-3 781 594
-3 847 464
65 870

-1 781 855
-1 781 855
-1 891 752
109 898

-3 758 257
2 476
-3 760 733
-3 604 739
-155 994

8 422

65 870

109 898

-155 994

203 588
87 913
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Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab
Verksamhetsidé, grundvärden och vision
Folkhälsans ändamålsparagraf från 1921 utgör grunden för hela organisationens arbete:
”Samfundet Folkhälsan i svenska Finland har till uppgift att verka för folkhälsans främjande
i svenska Finland dels genom allsidig vetenskaplig undersökning av befolkningens andliga
och kroppsliga hälsa, dels genom praktiska åtgärder, ägnade att gynnsamt inverka på
denna”.
Folkhälsan använder, som allmän definition av hälsofrämjande,
Världshälsoorganisationens s.k. Ottawadeklaration från 1986: ”Hälsofrämjandet är den
process som skapar förutsättningar för människor att öka sina möjligheter att påverka och
förbättra sin hälsa”. Hälsofrämjandet sker på individ-, grupp- och samhällsnivå. På
individnivå handlar det om att påverka hälsobeteendet, på gruppnivå om att skapa sociala
och fysiska miljöer som främjar hälsa och på samhällsnivå genom att påverka
beslutsfattandet och samhällsplaneringen.
Verksamheten är baserad på en helhetssyn på hälsa, ett salutogent synsätt och
evidensbaserad kunskap. Grundvärdena – kompetens, engagemang och omsorg – bildar en
helhet som kännetecknar vår verksamhet. Vi definierar dem på följande sätt:
Kompetens – vi har ett starkt samband mellan praktik och faktakunskap. Våra
kompetenser i folkhälsofrågor ger möjlighet att omsätta kunskap till konkret verksamhet.
Omsorg – vår verksamhet präglas av medmänsklighet och socialt ansvar. Vi vill också
bidra till att minska skillnaderna i hälsa och livskvalitet genom att rikta oss till personer i
olika livssituationer.
Engagemang – vi vill engagera människor att verka för sin egen och andras hälsa och
livskvalitet. Vi bygger upp verksamheten i aktiv samverkan mellan medlemmar, sakkunniga
och samarbetsparter. Vi arbetar också på samhällsnivå genom att påverka planering och
lagstiftning.
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Allmänt
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab startade verksamheten år 2005. Bolaget ägs till
100 % av Samfundet Folkhälsan och är ett allmännyttigt serviceproducerande bolag.
Allaktivitetshuset är en mötesplats som stimulerar till växelverkan mellan olika
generationer. Verksamheterna riktar sig även till andra än dem som bor i huset i syfte att
förverkliga en mångfald av aktiviteter. Alla olika generationsresurser tas till vara för att på
detta sätt stimulera till möten mellan generationerna.
Allaktivitetshuset inrymmer 32 tillgänglighetsanpassade servicebostäder. Bolagets
verksamhet i huset omfattar Grupphemmet Linden för personer med demens, köks- och
matsalsverksamhet i Café Vreten samt uthyrning av 15 bostäder samt garageplatser.
Bolaget bedriver även familjerådgivnings- och terapiverksamhet samt hemtjänst och
hemsjukvård. Dessutom administrerar bolaget uthyrningen av daghemslokaler till
Mariehamns stad samt uthyrning av bassäng- och bastuavdelningen åt
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f i Allaktivitetshuset.
Allaktivitetshusets hälsofrämjande
verksamheter bedrivs i landskapsföreningens
regi. Landskapsföreningens egna
verksamhetsutrymmen omfattar en
kombinerad gymnastik- och samlingssal,
bibliotek med läshörna, kabinett och
dagcenter, behandlingsrum, samt arbetsrum.
Samfundet Folkhälsan har beviljat bolaget ett
lån som per 30 september 2020 uppgick till 5,220 miljoner euro. För uppförandet av
hyresbostäderna har bolaget beviljats och upptagit ett räntestödslån som per 30 september
2020 uppgick till 732 527 euro av Ålandsbanken, vilket belastar bolagets ekonomi.
Bostadsaktiebolaget Folkhälsanhuset i Mariehamn Ab:s bostadsvederlag uppgår till 4,17
euro/m². Fastighetsbolaget tar även en boniteringskoefficient på 1,2 på samtliga utrymmen
förutom bostäderna.

Folkhälsan

30.10.2020

Verksamhetsplan 2021

3 (10)

Framtidsutsikter 2021
Den åländska ekonomin har på kort tid blivit hårt ansträngd till följd av coronapandemin.
Även bolagets förutsättningar påverkas i hög utsträckning.
I januari 2021 träder ytterligare reformen för kommunernas socialtjänst i kraft, vilket också
skapar en osäkerhet som vi bedömer att återspeglar sig i det åländska samhället.
Osäkerheten för nästa år är därmed påtaglig och utsikterna är betydligt tuffare än tidigare.
Å andra sidan öppnar dagens utmaningar och förändringar i strukturerna upp för nya
möjligheter på längre sikt då det är vår uppgift att lyfta fram områden som kommer den
enskilde och samhället till godo i slutändan. Intresset för Folkhälsan från såväl allmänheten
som beslutsfattare upplevs öka och förfrågningar om samarbeten förekommer allt oftare.
Framför allt ser vi framemot att utveckla ett samarbete med KST.
Målsättningen för 2021 är samtidigt att tillsammans med Landskapsföreningen Folkhälsan
på Åland r.f sätta igång med arbetet att implementera Samfundets nya strategi även på
Åland.

Folkhälsans arbete för ett bärkraftigt åländskt samhälle
Folkhälsan på Åland har tagit en aktiv roll inom
ramen för Bärkraft.ax. Vi har haft en representant i
nätverket för Bärkraft.ax från start och bidragit i
arbetet för att formulera utvecklings- och
hållbarhetsagendan för Åland. Vi är fortsättningsvis
aktiva som medaktör vid de träffar och möten som
Bärkraft.ax arrangerar och bolagets vd är
styrelsemedlem i föreningen Bärkraft.ax Åland.
Landskapsregeringen har även utsett bolagets vd till
medlem i Ålands Utvecklings- och hållbarhetsråd.
Av de i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland sju strategiska utvecklingsmålen har
Folkhälsan fokuserat på mål ett - välmående människor vars inneboende resurser växer och
mål två – alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.
Folkhälsan på Åland bidrar även konkret till mål sju (Hållbara och medvetna konsumtionsoch produktionsmönster) genom att göra val som gynnar den ekologiska hållbarheten.
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Ett hållbart Åland och då speciellt social hållbarhet är för oss inom Folkhälsan en naturlig
del av vårt dagliga arbete. Visionen för Åland att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle
på fredens öar stämmer långt överens med våra egna värderingar. Folkhälsans långsiktiga
arbete för att främja hälsa och livskvalitet där människor lever, bor och arbetar grundar sig
på en ändamålsparagraf från 1921. Formuleringen anses vara högaktuell än i dag efter
närmare 100 års verksamhet och vi arbetar aktivt för att försöka bidra med viktiga insatser
för ett bärkraftigt Åland.
En medvetenhet kring ekologisk hållbarhet ska
genomsyra vårt arbetssätt. Vid traktering försöker vi välja
åländskt och vår verksamhet är Kranmärkt. Detta betyder
att vi inte serverar vatten på flaska. Vi har lånecyklar som
personalen kan använda under arbetsdagen vid
transportbehov och personalfrukten som serveras är
ekologisk. Vi har också bytt till åländsk vindel, nått Green
Key-certifiering i vårt kök samt val en elbil inom
hemtjänsten.
Folkhälsan på Åland har en arbetsgrupp med uppgift att utreda, initiera och följa upp
föreningens hållbarhetsarbete.

Äldreomsorg
Grupphemmet Linden
Allaktivitetshuset erbjuder fortsättningsvis kommunerna på Åland ett tryggt boende för
äldre personer som lider av svår demens.
Grupphemmet Linden har 9 platser. Priset mot kommunerna för vårddygn inklusive kost
för 2021 är budgeterat till 210,29€ för personer med normalt vårdbehov, respektive
224,16€ för personer med större vårdbehov. Beläggningsprocenten har budgeterats till 95
%. Personalstyrkan budgeteras till 0,77 anställda, vilket möjliggör en kvalitativt god vård.
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Personalen har utbildats i RAI och den första
mätningen gjordes redan 2006. Kompetens,
engagemang och omsorg utgör hörnstenarna i
vården. Det rehabiliterande arbetssättet präglar
vårdverksamheten på enheten i form av
promenader, utflykter och olika former av
aktiviteter.
Kostnadsstället innehåller även en intäkt på 43,57 % av den trygghets- och serviceavgift
som uppbärs av invånarna i huset. Avgiften är obligatorisk och garanterar invånarna bland
annat tillgång till personal dygnet runt via det trygghetslarm som finns i huset.
Trygghetstjänsterna köps av grupphemmet som är bemannat dygnet runt.
Hemtjänst och hemsjukvård
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland Ab erbjuder hemtjänst och hemsjukvård som ett
komplement till den kommunala äldreomsorgen på fasta Åland. Verksamheten erbjuder
äldre och yngre personer olika former av stöd för ett tryggt boende i eget hem. Folkhälsan
erbjuder också hjälp åt familjer med skötsel och tillsyn av barn. Även personer med
kroniska sjukdomar eller funktionsnedsättning kan få hjälp av oss. Med vår
hemtjänstverksamhet strävar vi efter att stöda och hjälpa till med aktiviteter i det dagliga
livet. Vi erbjuder kontinuitet och flexibilitet, är yrkesskickliga och utbildade i vårt arbete
och får regelbunden fortbildning. Varje klient har en egenvårdare som fungerar som
kontaktperson och ansvarar för att den individuella vårdplanen, vilken uppdateras
regelbundet.
Hemtjänsten fungerar måndag-söndag kl 9-21 och riktar sig till såväl kommuner som
privatpersoner.
Personalstyrkan budgeteras år 2021 till sju personer plus timanställda.

Familjerådgivning
Målgrupp
Familjerådgivningen erbjuder sedan 1981 via uppgjorda köpeavtal
familjerådgivningstjänster till samtliga åländska kommuner. Rådgivning i uppfostrings- och
familjefrågor är en kommunal verksamhet som ingår i socialvårdslagen (§ 17 och 19).
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Familjerådgivningen har även av landskapsregeringen utsetts att handha medling i
familjefrågor (Äktenskapslag § 20, 21, 22, 23, 23a).
Målsättning
Familjerådgivningen erbjuder sakkunnighjälp i svårigheter som hör till familjelivet.
Familjerådgivningens uppgift är att stödja en positiv utveckling hos barn/unga, stödja
föräldrarna i föräldraskapet samt parrelationen. Till familjerådgivningen kan man komma
individuellt, som par, familj eller tillsammans med familjens barn/ungdom. Enligt behov
träffar vi också barn/unga individuellt. Tillsammans kommer vi överens om målsättning
utgående från familjens behov. Besökstiden är 60 eller 90 minuter (individuellt-, par- eller
familjebesök). Arbetet bygger på förtroende och frivillighet. Besöken är avgiftsfria för
besökaren.
Familjer med minderåriga barn prioriteras.
Familjerådgivningen erbjuder rådgivande samtal:
•

i föräldraskapet, parrelationen eller relationen mellan barn och vuxna

•

vid bekymmer över barnets beteende, utveckling eller välmående

•

till nyblivna föräldrar

•

vid svårigheter i kommunikationen familjemedlemmar emellan

•

vid konflikter i familjen

•

då man överväger separation eller har separerat för att minska de negativa följderna
för barnen samt stödja det gemensamma föräldraskapet

•

i relationerna i nyfamiljen med mina barn, dina barn och våra barn

•

vid kriser i familjen

Nya tider
1 januari 2021 kommer alla åländska kommuner att bilda ett gemensamt
socialvårdsområde. Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) ansvarar då för all socialvård,
förutom barnomsorg och äldreomsorg.
Detta innebär nya tider för familjerådgivningsverksamheten på Åland. Inför kommande
verksamhetsår genomförs en upphandling av servicen.
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Samarbetet kring familjer som behöver både familjerådgivning och socialvård kommer att
underlättas avsevärt då det nu är en aktör man skall samarbeta med. Målsättningen är att vi
på Åland skall bli bättre på att ge rätt hjälp till de familjer som behöver mycket hjälp.
Samarbetet med socialarbetarna och barnatillsyningsmännen inom KST kommer att hitta
nya former under året.
De flesta av de, till antalet 250-280 familjer, som årligen besöker familjerådgivningen har
dock inte kontakt med andra myndigheter eller hjälpinstanser.
I lagen står att syftet med rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor är att skapa
förutsättningar för en trygg barndom och uppväxtmiljö, att stöda föräldrarna i deras uppgift
som fostrare och att kunna förbättra funktionsförmågan hos familjerna.
Vi behöver alltid hålla oss a jour i ämnen som våld, missbruk, psykisk ohälsa, barn med
diagnoser, föräldrastöd, konflikthantering, kriser osv. Vi kommer att fokusera på vår
grunduppgift som är att ge rådgivande samtal. Att förebygga familjers hälsa genom
professionella rådgivande samtal.
Under coronapandemin har vi lärt oss att arbeta via video-länk. Det kan vi nu erbjuda i vår
ordinarie verksamhet. Det underlättar för personer som bor i skärgården eller annars har
svårt att ta sig till familjerådgivningens lokaler. Detta gör att vi är mera tillgängliga för alla
ålänningar som behöver familjerådgivning.
Personalresurser
För verksamhetsåret har budgeterats en personalresurs på 3,60 tjänster, vilket motsvarar
de senaste årens resurs.

Terapiverksamhet
Folkhälsan beviljades år 2012 tillstånd av landskapsregeringen att tillhandahålla privata
hälso-och sjukvårdstjänster. Detta innebär att vi kan ta emot
remisser/betalningsförbindelser för familjeterapi och psykologtjänster.
Terapiverksamheten lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten bygger på
remisser/betalningsförbindelser från Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS). De flesta remisser
kommer från barnpolikliniken, gynekologiska mottagningen och vuxenpsykiatriska

Folkhälsan

30.10.2020

Verksamhetsplan 2021

8 (10)

mottagningen. Men även andra enheter inom ÅHS, som primärvården och onkologiska
polikliniken, remitterar klienter till verksamheten.
Från och med år 2020 är terapienheten en egen enhet med målsättningen att utveckla
verksamheten ytterligare och svara på det behov och den efterfrågan som finns. För
verksamhetsåret 2021 budgeteras fortsättningsvis en personalresurs på 80%. Samarbetet
med ÅHS fungerar väl och är avgörande för fortsättningen. Tack vare regelbundna träffar
där man utvärderar verksamheten och samarbetet diskuterar parterna vilka patientgrupper
som kan ha nytta av att vid sidan av den somatiska vården erbjudas terapitjänster. Under
2021 finns en målsättning att erbjuda fertilitetsrådgivning till privatpersoner samt utöka
samarbetet med barn- och mödrarådgivningarna.

Stödfunktioner
Köket och matsalen, Café Vreten, är dimensionerad för ca 70 personer. Sommartid erbjuds
även sittplatser utomhus på terrassen.
Eftersom Allaktivitetshuset finns i centrala Mariehamn med andra arbetsplatser i
närområdet samt ett flertal närliggande våningshus lockar Café Vreten även besökare
utifrån.
Utrymmena används även som mötes-, föreläsnings- och festsal under kvällar och helger.
Café Vreten hade under 2020 en positiv utveckling fram till coronapandemin. Den tydliga
profileringen på hållbarhet har gett resultat. Råvarorna är i högre grad närproducerade och
en utökning av ekologiska produkter har skett. Matsedeln har utökats med ett uppskattat
vegetariskt alternativ.
Café Vreten är Green Key-certifierat, vilket är
ett kvitto på det hållbara kvalitetsarbetet som
präglar verksamheten i dag. Kunderna har
också uppskattat den nya inriktningen.
Utöver traditionell lunchförsäljning kommer
Café Vretens övriga inkomster från till
exempel hämtmat, uthyrning av matsalen och
catering. Matleveranser direkt hem till
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kunden erbjuds i samarbete med hemtjänsten. Denna del av verksamheten har vuxit
kraftigt under coronapandemin och beräknas fortsätta.
Till grupphemmet köper kommunerna hela kostdygn från köket. Kostdygnet består av
morgonmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål.
Köket och matsalen håller öppet 5 dagar i veckan året runt. För att svara mot ovanstående
behov på årsbasis finns i budgeten lönekostnader för två heltidsanställda och ett
köksbiträde på deltid som under 2021 eventuellt kan utökas till en heltidstjänst.
Ett målmedvetet arbete för att balansera intäkter och utgifter samt minska matsvinnet har
gjort att verksamheten har en bättre lönsamhet än tidigare.

Uthyrningsverksamhet/Fastighet
Daghemmet
Mariehamns stad hyr utrymmen om totalt 278,5 m² av bolaget för två daghemsavdelningar.
I enlighet med uppgjort hyresavtal regleras hyran årligen i januari månad baserat på
konsumentprisindex på Åland.
Bassängen med bastuavdelning
Bassängen med bastuavdelning finns i
bottenvåningen. Landskapsföreningen
Folkhälsan på Åland r.f hyr dessa utrymmen av
Allaktivitetshuset och bedriver verksamheten i
bassängen och bastuavdelningen i egen regi.
Föreningens egna verksamheter, som förläggs
till bassängen, omfattar bland annat
vattenlekskola, skolsimning, baby &
familjesimning, småbarnssimning, sim & lekgrupper, simkurser för vuxna, sommarklubb,
simlärar- & lekledarutbildning, vattengymnastik för gravida, kaffe med dopp för seniorer
samt lokalföreningarnas hyrda tider och övervakningen av de boendes simning.
Bassäng- och bastuavdelningen hyrs även ut till externa användare.
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Servicelägenheter och garageplatser
Verksamheten omfattar uthyrning till privatpersoner av servicelägenheter om sammanlagt
cirka 700 m². Hyran beräknas under året höjas från april i enlighet med uppgjorda
hyresavtal. Hyrorna regleras årligen i förhållande till utvecklingen av konsumentprisindex
på Åland.
Allmänna utrymmen
De allmänna utrymmena består av entrén med korridorer, tvättstuga och torkrum i källaren
och personalens sociala utrymmen.

Ledning och staber
Inom detta kostnadsställe har budgeterats en ersättning åt bolagets vd. Ekonomi-,
redovisnings- och bokslutstjänster köps av Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland r.f
medan löneräkningen köps från Folkhälsan Välfärd Ab.
Inom kostnadsstället budgeteras även övriga gemensamma kostnader som
företagshälsovård, IT-tjänster, revision etc. För att täcka utgifterna för ledning och staber
påförs dessa kostnader bolagets verksamhetsenheter.
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1 Inledning
År 2021 fyller Folkhälsan 100 år. Historiken har rubriken ”Mitt i samhället - nära människan”
och visar hur organisationen anpassat sig till olika skeden och utmaningar under historiens
gång, och kunnat ta initiativ och påverka samhällsutvecklingen. De hälsofrågor som Folkhälsan
arbetat med under ett århundrade har långt varit de samma. År för år har kunskapen och
förståelsen vuxit och arbetssätten har utvecklats. Historien sätter ribban högt för att också i
framtiden vara en kompetent, ansvarstagande och innovativ föregångare.
Under år 2020 har kompetensen och kreativiteten verkligen satts på prov. Den globala COVID
19 pandemin har ställt hälsofrågor i centrum i hela världen. Insikten har ökat om samhällets
sårbarhet och mänskors ömsesidiga beroende. Det har inte funnits färdiga evidensbaserade
lösningar att falla tillbaka på, utan kunskapen växer an efter och beslut måste anpassas och
omprövas i snabb takt. Polariseringen i samhället syns tydligare, de ekonomiska och sociala
följderna av pandemin är stora och drabbar mänskor på olika sätt. Betydande satsningar och
nytänkande behövs för mentalt hälsofrämjande under och efter pandemin.
Verksamhetsplaneringen utgår från beredskap för flera olika alternativ gällande smittläget.
Behovet är stort av nya kreativa arbetsmetoder för att främja hälsa och gemenskap, vilka kan
genomföras också inom ramen för olika restriktioner. Förbundet har som mål att upprätthålla
omfattande aktiv hälsofrämjande verksamhet under hela året.
Människors vilja att hjälpa och bry sig om varandra har visat sig vara glädjande stor. Samhällen
med stark medborgarverksamhet och en god universell hälsovård har klarat sig bättre.
Långsiktigt förebyggande hälsoarbete ger resultat och har skapat bättre förutsättningar för att
klara av kriser. Osäkerheten och otryggheten sätter den psykiska hälsan på prov. Särskilt i
dessa tider ska Folkhälsan kunna jobba för att ge möjligheter till gemenskap och sociala
sammanhang. Nya sätt för möten mellan mänskor och upplevelser av närhet skapas. Genom
att stärka resiliens skapar det hälsofrämjande arbetet bättre förutsättningar för individen och
samhällen att klara av och hantera motgångar.
Folkhälsans långsiktiga hälsofrämjande arbete förankras i centrala nationella och
internationella riktlinjer. Förbundet följer WHO:s program för hälsa och välbefinnande år 2030
samt beaktar FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, och dess finländska åtgärdsprogram.
Statsrådet principbeslut för Främjande av välfärd, hälsa och säkerhet 2030 (juni 2020) ställer
stora förväntningar på medborgarsamhället. Programmet betonar vikten av att alla
förvaltningsområden och samhällssektorer verkar för att mänskor ska kunna studera och
arbeta, ha god funktionsförmåga och uppleva att de kan påverka frågor som gäller dem.
Programmet fäster uppmärksamhet vid att utsattheten fördelas ojämnt och det finns
oroväckande tecken i vårt samhälle på att utsattheten överförs från en generation till en annan.
I arbetet för en bra vardagsmiljö som är hälsosam, trygg och hinderfri samt estetiskt tilltalande
betonas särskilt civilsamhällets betydelse.
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För detta krävs resurser för medborgarorganisationer. Det förändrade ekonomiska läget innebär
flera osäkerhetsmoment. Åtgärder har vidtagits för att minska spelberoende och Veikkaus intäkter
har minskat betydligt. Detta innebär att nya långsiktiga lösningar behövs för att upprätthålla
ministeriernas möjligheter att bevilja understöd. För nästa år torde nedgången i Veikkaus intäkter
kompenseras fullt ut. Denna verksamhetsplan utgår från understöd av Samfundet Folkhälsan och
STEA på samma nivå som 2020.
I april 2021 hålls kommunalval, vilket ger Folkhälsan möjlighet att lyfta upp centrala frågeställningar
för kommunens ansvar och roll i att främja hälsa och välbefinnande. Reformen av social- och
hälsovården ger anledning att noga följa med och påverka de ramar och strukturer som skapas för
förebyggande hälsovård, hälsofrämjande samt samarbetet mellan den offentliga sektorn och
allmännyttiga organisationer.
Pandemin har överskuggat alla andra samhällsfrågor. Vår paraplyorganisation SOSTE rf betonar att
det är 2021 är dags att på allvar ta itu med klimatförändringens effekter på den sociala välfärden och
hälsan. I den diskussionen bör social- och hälsovårdsorganisationerna ha en stark roll.
Samfundet Folkhälsan har arbetat med att ta fram en ny strategi, som behandlas vid höstmötet i
december 2020. Förslaget är att ändamålsparagrafen från 1921 och värdena – kompetens, omsorg
och engagemang - hålls kvar. Däremot har man valt tre fokusområden för Folkhälsans riktning där
målet är att ta fram ny kunskap och nya arbetsmetoder för att förbättra hälsa och välbefinnande de
kommande fem åren:
•
•
•

Vi stärker känslan av sammanhang, psykisk hälsa och välbefinnande för barn, unga och
familjer.
Vi verkar för en hälsofrämjande och hållbar livsstil.
Vi medverkar till livskvalitet för en åldrande befolkning

Förbundets nuvarande vision genomsyrar verksamhetsplanen 2021. ”Målet är att vara en
föregångare inom hälsofrämjande. Det är lätt att komma med och det finns många möjligheter till
engagemang. Vi skapar miljöer som främjar hälsa och gemenskap. Vi arbetar för ett socialt hållbart
samhälle och agerar för att minska skillnader i hälsa”. Denna vision och strategiska mål kommer
Förbundet tillsammans med landskapsföreningar att våren 2021 revidera utgående från Samfundets
ramar och process.
Folkhälsans 100-årsjubileum kommer att prägla verksamheten 2021 och det firas tillsammans med
föreningar, frivilliga och personal. Året skapar goda förutsättningar för att göra verksamheten mer
känd, rekrytera fler frivilliga och deltagare samt uppmärksamma och tacka alla som engagerar sig i
verksamheten.
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2 Verksamhetsutveckling
Under våren revideras Förbundets strategi i dialog med landskapsföreningarna. Ett gemensamt
seminarium ordnas med landskapsföreningarnas och Förbundets styrelser. Åtgärdsprogram med nya
strategiska mål och stödprocesser formuleras.
I samarbete med Folkhälsans Välfärd, Folkhälsan Utbildning, Folkhälsans forskningscentrum och
Folkhälsans Allaktivitetshus på Åland skapas utvecklingsprogram kring Samfundets tre nya
fokusområden.
Förbundets strategiska mål och strategiska processer för 2018 – 2020 är fortfarande angelägna och
fortsatt arbete med dem granskas i strategirevideringen.
•
•
•
•
•
•

Växande och mångsidig frivilligverksamhet
Inkludera och integrera grupper som hotas av utsatthet och utanförskap
Naturen som resurs och kraftkälla för hälsofrämjande
Aktiv användning av sociala medier och webben för kommunikation och interaktivitet
Synliggöra mål, resultat och effekter
Fungerande arbetsmodeller med kommuner och vårdområde

Förbundets verksamhet utgår från ett resursbaserat promotivt arbetssätt som är förankrat i en
salutogen tankeram. Arbetet att främja hälsofrämjande närmiljöer, ett livscykeltänk och ökad
hälsoläskunnighet är i fokus. De insatser som görs är evidensbaserade, och Förbundet följer aktivt
med relevant forskning och har samarbete med forskare både inom Samfundet Folkhälsan och
externa forskare.
I promotivt arbete ses effekterna oftast på längre sikt, medan de resultat som förväntas generera
effekterna skall kunna nås inom ett eller några år. Målet är att enhetligt och enkelt kommunicera mål
och resultat externt. Här behövs också kunskap i kommunikation och visualisering. Förutom den
systematiska och strukturerade informationen behövs berättelser som levandegör vår verksamhet.
Kännetecknade för hälsopromotion är att det sker som samverkan mellan flera olika aktörer,
eftersom de förändringar man försöker åstadkomma är komplexa och ett resultat av en mångfald
faktorer. Därför upprätthåller Förbundet samarbetsnätverk både till professionella nyckelgrupper (ex.
lärare, småbarnspedagoger, hälsovårdare, socialarbetare, kuratorer) och andra allmännyttiga
organisationer. En nära kontakt med den offentliga sektorn är central.
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3 Organisering av verksamheten
Förbundet kombinerar rollerna som frivilligorganisation och sakkunnigorganisation. Förbundet har
en stark förankring i vardagen genom sina medlemmar, föreningar och samarbetsnätverk.
Delaktighet och samskapande är genomgripande principer. Vår styrka är en demokratisk
organisation med möjlighet att snabbt och lyhört ta fasta på initiativ från fältet. Under år 2020 har vi
lärt oss mycket om att kommunicera interaktivt på distans. Detta ska vi ta vara på för att komplettera
och öka kommunikationen med medlemmar och intressenter.
Förbundets medlemmar samlas till vår- och höstmöten, förbundsstyrelsen samlas 4 – 5 gånger om
året. De förtroendevalda i Förbundets och landskapsföreningarnas styrelser har god insyn i
verksamheten och sålunda goda påverkningsmöjligheter både när det handlar om att formulera
målsättningar, ta initiativ och utvärdera resultat.
Folkhälsans kombination av medborgarverksamhet, forskning, serviceproduktion och utbildning ger
unika möjligheter att utveckla nydanande verksamhetsformer, vilket år 2021 ska systematiseras inom
ramen för tre utvalda fokusområden.
Landskapsföreningarna i Nyland, Åboland, Åland och Österbotten väljer representanter till
Samfundets och Förbundets höst- och vårmöten samt styrelser. De kommer att aktivt delta i
Förbundets strategirevidering. Landskapsföreningarna utgör regionala forum där den
hälsofrämjande verksamheten behandlas, men där också Folkhälsan-bolagens serviceproduktion och
Samfundets forskning presenteras. Landskapsföreningarnas styrelser kommer med initiativ och
utvecklar idéer, samt bistår med regional/lokal och innehållsmässig sakkunskap. En viktig uppgift är
att aktivt upprätthålla regionala nätverk till beslutsfattare och andra organisationer.
Landskapsföreningarna förvaltar sin egendom och verkar för att nya donationer erhålls. De stöder
Förbundet också med ekonomiska understöd. På Åland har samarbetet ett annat upplägg då
Landskapsföreningen själv upprätthåller verksamheten.
Samfundet upprätthåller gemensamma funktioner som gäller hela Folkhälsan gruppen. Detta gäller
kommunikation, IT, fastigheter och delar av HR-funktionen. Under 2021 fortsätter Samfundets
strategiarbete med att utveckla organisationsformen så att den på bästa sätt skapar goda
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för alla verksamhetssektorer.
Fortsättningsvis är verksamheten i Folkhälsanhusen en gemensam tyngdpunkt med Folkhälsan
Välfärd Ab. Målet är att öka frivilligverksamheten också inom de enheter som erbjuder vård dygnet
runt. Samarbetet fortsätter också i daghem och eftis, där vi kan ta tillvara resultat från Folkhälsans
egen DAGIS-forskning. Genom satsning på mångkultur kan vi bidra till nyfinländares hälsa och
välmående, och även bidra med motiverad arbetskraft i vården. På Åland sker samarbetet med
Folkhälsans Allaktivitetshus Ab via Landskapsföreningen.
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Med Folkhälsan Utbildning Ab fortsätter samarbete inom projektet Naturkraft för familjer. Det
systematiska samarbetet fördjupas inom idrottsledarutbildningen gällande undervisning i de
hälsofrämjande arbetsmetoder inom fysisk aktivitet och återhämtning och trygga relationer inom
idrotten.
Samarbetet mellan Förbundet och Samfundets forskningscentrum fortsätter med implementering
av resultat från forskningens DAGIS-projekt, naturens hälsofrämjande effekter samt nya initiativ inom
socialgerontologi.

4 Externa samarbetsnätverk
Samarbetsnätverk och regelbundna externa kontakter ger större genomslagskraft och
påverkningsmöjligheter för frågor som är viktiga för Folkhälsan. Förbundet är med i Riksdagens
nätverk för äldrefrågor och Riksdagens nya aktionsgrupp som ska verka för en trygg tillväxt under
barnets 1 000 första dagar.
Genom att med finskspråkiga organisationer utveckla modeller blir det möjligt att erbjuda
verksamhet både på finska och svenska, vilket betydligt ökar de flesta kommuners intresse för
samarbete. Nätverken ger möjlighet att öka och komplettera vårt eget kunnande. Särskilt viktigt att
samarbetet inom SOSTE (Finlands social och hälsa rf).
Förbundet har styrelseplatser i Soste rf, Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund rf,
Förbundsarenan rf, Luckan rf, Svenska Semesterförbundet rf, Äldreinstitutet rs, Varsinais-Suomen
lastensuojelujärjestöt ry och i Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgsvikt. Förbundet är
dessutom medlem i Centralförbundet för barnskydd, Finlands ungdomssamarbete Allians rf, SoveLi anpassad motion rf och Medborgararenan rf.
Omfattande samarbetsnätverk är en viktig del inom de flesta verksamheterna. Under 2021 är det
aktuellt utöka ett fördjupat kompanjonskap med några organisationer, vilka är särskilt viktiga med
tanke på den reviderade strategin. Idag har Förbundet ett nära kompanjonskap med Mannerheims
barnskyddsförbund rf, Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (FSL) och
Närståendevårdarförbundet rf.
Det nordiska samarbetet sker inom många verksamheter på ett praktiskt plan, och vi vill ytterligare
stärka detta. Folkhälsan samarbetar 2021 med YH Arcada, Prakticum och Ålands högskola kring en
nordisk temavecka. Nordens Välfärdscenter ger goda möjligheter till ett brett kontaktnät. Förbundet
är medarrangör i Nordiska folkhälsokonferensen som hålls i Reykjavik, Nordiska babysimkonferensen
som hålls i Esbo och Nordiska konferensen om barnmisshandel och omsorgssvikt. Dessa alla har
blivit flyttade från 2020 till 2021.
Bland internationella samarbetsparter kan nämnas International Union for Health Promotion and
Education (IUHPE), EuroCarers, HIPPY International (Home Instruction for Parents and Pre-school
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Youngsters), Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt, Nordiska nätverket mot
mobbning, Friends i Sverige och Friskis & Svettis i Sverige samt projekt Baba vid Fonden för Socialt
Ansvar i Danmark
Helsingfors universitet, Åbo akademi, YH Arcada, YH Novia och Turun yliopisto är viktiga
samarbetsparter gällande utveckling och implementering av forskningsresultat.

5 Verksamhetens innehåll
5.1 Livsstil

Fysisk aktivitet och återhämtning
Fysisk aktivitet påverkar inte enbart den fysiska hälsan positivt, utan främjar även vår psykiska,
kognitiva och sociala hälsa. Endast 1/3 av barn och unga i Finland uppfyller de nationella
rekommendationerna och motsvarande siffra bland vuxna är 1/10. Insatser tidigt i livet och s.k.
brytningsskeden i livet har visat sig ge goda effekter långsiktigt. Statistik (LIITU 2019, Hälsa i skolan
2019) visar att finlandssvenskar är mindre fysiskt aktiva än finskspråkiga. Flickor är överlag mindre
fysiskt aktiva och andelen fysiskt aktiva unga minskar i högstadiet och ytterligare i andra stadiet.
Aktiv transport i form av gång och cykling har en stor betydelse. Styrke- och balansträning är det
bästa sättet att förebygga fallolyckor bland äldre. Fysisk aktivitet i grupp har stor betydelse för äldres
psykiska hälsa.
Att uppmuntra till rörelseglädje, att sträva till att människor rör på sig tryggt i vardagen och undviker
långvarigt stillasittande är därför centrala utgångspunkter. Återhämtning är en väsentlig del av en
hälsofrämjande livsstil. Sömnen är den mest grundläggande formen av återhämtning. Också
variation, pauser och lugna stunder behövs dagligen. Målet är att fysisk aktivitet är tillgänglig för allt
fler och att rörelse och återhämtning är en del av vardagen.
Ledare utbildas i Friskis&Svettis Röris-program för barn. Material inom ramen för Folkhälsans
koncept ”Chilla” och ”Hoppa på” förankras hos personalen på daghem genom besök till enheterna.
Fortbildning och verkstäder om fysisk aktivitet och återhämtning ordnas på beställning för
daghems-, eftis- och skolpersonal samt för personal inom äldreomsorgen. Dessa erbjuds vid behov
på distans.
Förbundet har en betydande roll i Mitt i naturen-konferensen i Vasa 30.9 – 1.10 och är medarrangör i
seminariet "Liikkuva perhe" 16.3. i Tammerfors samt i slutseminariet Anpassad motion i
Svenskfinland 11.3.
En 100-års jubileumskampanj Ut och Njut ordnas i april – maj med syftet att öka utevistelsen. Varje
Folkhälsan lokalförening uppmuntras till mera utevistelse med ett exemplar av det förnyade
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UTmanad materialet. Motionskampanjen Hälsostegen sker i oktober. Drömmarnas motionsdag
uppmärksammas den 10.5. Reflexkampanj på webben görs under hösten.
Den nationella friluftsdagen för äldre i oktober lyfts upp i Folkhälsanhus och i sociala media.
Ett samarbete med Förbundet Hem och skola etableras kring temat "Aktiv skolväg".
Folkhälsans sömnmaterial på www.folkhalsan.fi/somn marknadsförs.
Cykelpilotutbildningar ordnas i Nyland och Åboland. I lågstadieskolor genomförs 25 cykeldagar.
Satsningen på friluftsbanor (Bärtils naturstig och Hjärnhälsa-banan) intensifieras.

Babysim
Babysimmet är en tvåspråkig verksamhet för hela familjen på barnets villkor. Anknytning och
växelverkan är centrala faktorer för att stimulera välmående i småbarnsfamiljer. Familjer behöver tid
tillsammans med varandra och med sina barn, också om exceptionella förhållanden råder. I babysim
kan en process inledas beträffande vattensäkerhet och vattenvana. Babysimmet erbjuder en
möjlighet till att skapa sociala nätverk bland småbarnsfamiljer.
Folkhälsan ordnar babysim i 13 bassänger (Helsingfors, Esbo, Vanda, Ekenäs, Lovisa, Kyrkslätt,
Korsholm, Jakobstad och Vörå) vilket ger möjlighet att erbjuda grupper varje vecka för 1 400 familjer.
Den genomsnittliga beläggningsgraden beräknas vara 70 %. Intäkterna beräknas vara lägre pga.
mindre gruppstorlek och svagare beläggningsgrad pga. av pandemin.
Folkhälsans baby- och familjesim fyller detta år 40 år, vilket synliggörs parallellt med Folkhälsan 100
år. Vi kommer att förstärka varumärket Folkhälsan Babysim på olika sätt under året. Förbundet
samarbetar med FSL och arrangerar Nordic Baby Swim Conference 3 – 5.9.2021 på Hanaholmen i
Esbo.

Kost och hälsa
Målet är en tydlig kommunikation om bra och klimatsmart mat med fokus på hälsa och hälsosam
vikt. Målgruppen är barn, unga och äldre. Vi vill också nå vård- och kökspersonal inom
äldreomsorgen samt personal vid daghem, skolor och eftermiddagsverksamhet.
Intaget av frukt, bär och grönsaker är lågt bland barn i Finland. Forskning stöder också att
smakskolor ökar barns intag av frukt, bär och grönt. Enligt DAGIS-undersökningen höll endast 63 %
procent av barnen sitt sockerintag inom rekommendationerna. Enligt FinRavinto 2017 äter endast 14
% av män och 22 % av kvinnor den rekommenderade mängden 500 g/dag frukter, grönsaker och
bär. Studier visar att ökat grönsaksintag medför lägre risk för övervikt. Det finns många synergier
gällande kostrekommendationer och hållbarhet. Undernäring och bristfällig kost är vanligt hos
finländska äldre. Samtidigt konstateras att kostinformation och matlagningskurser förbättrar den
psykiska hälsan och förebygger fallolyckor.
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Inom dagvården vill vi öka användningen av Folkhälsans material om smakskola och matglädje
(Kocka på, Gimme5 och DAGIS-forskningens material). En frukt- och grönsakskampanj i
lågstadieskolorna (F-6) förverkligas för att inspirera till ett större intag av frukt och grönt.
Till högstadier och andra stadiet skapas ett material om en bra relation till mat och kropp i
samarbete med Ätstörningscentrums Livslustprojekt. Mat som ger kraft och näring diskussionstillfällen genomförs för köks- och äldreomsorgspersonal samt anhöriga.
Kökshäng, att samlas och tillaga hälsofrämjande vardagsmat, erbjuds lokalföreningar. Till
familjecaféer erbjuds föreläsnings- och diskussionspaket om Fingermat och upptäcktsfärd i
smakernas värld. I Instagramkursen Fokus på din kost får deltagare personlig handledning.

Projektet Naturkraft för familjer 2019 – 2021
Naturkraft riktar sig till svensk- och finskspråkiga familjer med barn under skolåldern. Det
förverkligas i samarbete med Suomen Latu och med finansiering av STEA. Den primära målgruppen
är småbarnsfamiljer som har problem att hantera vardagen. En sekundär målgrupp är rådgivningar,
dagispersonal, föreningsaktiva och frivilliga som kommer i kontakt med familjer med småbarn.
Målet är att stärka förutsättningar för småbarnsfamiljer med olika levnadsvillkor att må bra genom
nytt hälsofrämjande verksamhetskoncept som tar fasta på delaktighet, rörelse, naturvistelse och
gemensam tid. Projektet strävar till att minska risken för ohälsa och öka förutsättningarna för goda
levnadsvanor samt stärkt familjegemenskap genom en förbättrad förståelse och ökad kunskap hos
familjer om betydelsen av att röra sig tillsammans i naturen. Projektet söker digitala lösningar som
stödjer och motiverar familjer till naturvistelser.
Vi utbildar naturinspiratörer som stöd för lokalföreningar. Vi utvidgar materialbanken för familjer,
inspiratörer och andra intressenter, för att göra det lätt att planera träffar och självständigt ta del av
aktiviteter vid lokala naturplatser (t.ex. vandringsleder med aktiviteter). Vi organiserar
frivilligutbildningar både regionalt och virtuellt. Lokalföreningarna får möjligheter att delta i
utbildningar, inspirationstillfällen och seminarier.
Förutom med Suomen Latu ingår samarbete med Naturresurscentret Luke, Finlands Svenska Idrott,
Allergi-, Hud- och Astmaförbundet, Hjärtförbundet och Folkhälsans forskningscentrum. Vi
samarbetar med Nordic Nature Health Hub-forskare och samlar in data om hälsoeffekter.

5.2 Familjer och relationer
Verksamheten har fokus på att stärka goda relationer i näromgivningen och inom familjen gällande
föräldraskap, barns delaktighet och parrelationer. Arbetsmaterial och -metoder skapas och sprids
bland professionella och frivilliga som möter barn och unga inom social- och hälsovård,
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småbarnspedagogik och skola. Vi jobbar för den relationella hälsan vid barn- och
mödrarådgivningar, inom socialt arbete, på daghem, skolor, familjecaféer och i Folkhälsanhus.
Fokus är på ett ökat aktörskap, mötesplatser som möjliggör kamratstöd och att samskapa innehåll
med brukarna. Nya arbetssätt söks, piloteras och utvärderas för att lindra den mentala ohälsa som
"pandemi-vardagen" har fört med sig för människor i olika livssituationer.
Centralt är att skapa och koordinera nätverk av professionella och att upprätthålla goda kontakter till
andra organisationer och myndigheter. Förbundet har ett nära samarbete med motsvarande
organisationer i Finland och Norden.
Personalen består av sakkunniga och koordinatorer indelade i fem team: Trygga relationer,
Hälsofrämjande familjearbete, Riktat familjestöd, Språk och samspel samt Hälsa i mångfald.

Trygga Relationer
Genom att förebygga mobbning och verka för goda, jämlika och jämställda sociala relationer kan vi
minska skillnader i hälsa och förebygga utsatthet och utslagning. Ett målmedvetet
mobbningsförbyggande arbete har långtgående positiva följder för psykisk hälsa.
I Finland berörs 12 % av daghemsbarnen av mobbning. Niina Junttilas forskning (2015) visar att 15 –
20 % av barn och unga i vårt samhälle känner sig ensamma. Ny forskning visar att barn med god
förmåga till självreglering klarar sig bättre då det kommer till inlärning och att knyta och upprätthålla
kamratrelationer. Därför kommer självreglering att tas med i våra utbildningar för
småbarnspedagoger i fortsättningen.
I THL:s skolhälsoenkät 2019 framkommer att allt fler barn och unga inte upplever sig som en viktig
del av skolgemenskapen. Känslan av gemenskap har sjunkit med cirka 10 % i alla åldersgrupper. Vi
behöver fästa mera uppmärksamhet vid barns inkludering i skolan.
Majoriteten av barns fritidsintressen är kopplade till idrott. Känslan av ensamhet är lägre bland de
barn som rör på sig mer, och känslan av ensamhet är två gånger vanligare bland de som inte idrottar
i en förening (LIITU2018). Det är viktigt att vuxna kopplade till fritidsverksamhet har kunskap om
gruppgemenskap, antimobbning, och normer.
Barn och unga kan bli mobbade eller exkluderade då de bryter mot rådande normer. Det behövs
insatser för att synliggöra och bryta normer som exkluderar eller behandlar barnen olika tex. på
grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, ursprung, nationalitet, språk, religion,
familjeförhållanden eller funktionsnedsättning. Barn och unga lämnas ofta ensamma med sina tankar
och funderingar kring sexualitet. Skolhälsoenkäten 2019 visar att sexuella trakasserier har upplevts av
32 % av flickorna och 8 % av pojkarna inom de högre klasserna i grundskolan. 33 % av flickorna och
6 % av pojkarna som studerar i gymnasiet och i yrkesläroanstalterna upplever sexuella trakasserier.
Verksamhetens mål är ökad trivsel och trygghet, delaktighet, jämställdhet och likabehandling samt
bättre sexuell hälsa bland barn och unga. Detta görs främst genom att stärka skol- och
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daghemspersonals samt idrottsledares och tränares kunnande och motivation att främja trygga
relationer. Vi beräknar att möta ca 1 500 professionella, ca 200 högskolestuderanden, ca 900 barn
och unga, 400 tränare och lagledare och 200 föräldrar år 2021.
Vi upprätthåller dagisnätverk, tränarnätverk, vänelevs- och tutorhandledarnätverk samt
kuratorsnätverk. Utbildningar ordnas i olika grupp- och trygghetsstärkande program. Nytt är
utbildningen ”Hjärnkunskap, hälsofrämjande och självreglering: hur hänger de ihop?” i samarbete
med Regionförvaltningsverken. Föreläsningar erbjuds idrottsföreningar om tränarens roll, förälderns
roll, handlingsplanskurs mot mobbning och jämställdhet och jämlikhet inom fysisk aktivitet.
Yrkesverksamma, studerande och elever erbjuds fortbildningar med temat jämställdhet och
jämlikhet. Skolor erbjuds stöd i arbetet med jämställdhets- och likabehandlingsplanerna. Nytt är
fortbildning för skolcoacher. Vänelevs- och tutorhandledarutbildning ordnas virtuellt, medan
utbildningen av vänelever och tutorer sker i skolorna.
En utbildning för ledare i Fri från mobbning-metodmaterialet ordnas och en aXionhandledarutbildning. Samarbetet kring kursen Skolmobbning och utanförskap med Centret för livslångt
lärande vid Åbo Akademi fortsätter. I samarbete med EHYT ordnas föreläsningar om spelfostran och
trygga relationer på nätet. En kurs hålls i sexologi inom hälsokunskap för blivande ämneslärare på
ÅA samt en föreläsning på ÅA:s kurs Hälsa, genus och mångfald. Fortbildningstillfällen för skol- och
daghemspersonal ordnas för att inspirera till användning av det nya arbetsmaterialet om jämlikhet
och jämställdhet.
Skol- och dagisfreden utlyses i Sodankylä med Haparanda språkbadsskola som svensk skola.
Verksamhetskort för dagisfred utökas och distribueras till ca 100 daghem. Dagisforskningsprojektets material görs till ett enhetligt material som Folkhälsan utbildar i. Ett material utformas
med fokus på flickor som idrottar för att stärka och förlänga flickors intresse för idrott och fysisk
aktivitet. Ett material gällande hur man kan stöda sexuell hälsa hos småbarn utformas för
småbarnspedagoger. En Padlet upprätthålls med material och tips för vänelevshandledare.
Vi samarbetar kring en ny teaterpjäs för ungdomar med Wasa Teater. Temat är social hållbarhet.
Föreställningar erbjuds skolor som ett sätt att fira Folkhälsan 100 år.
Vi upprätthåller kontakt och förstärker samarbete till aktuell forskning. Trygga relationer inom idrott
innebär fortsatt tätt samarbete med Mannerheims Barnskyddsförbund, grenförbund samt
Olympiakommittén. Samarbetet kring de nationella elev- och studerandevårdsdagarna fortsätter
med bl.a. Utbildningsstyrelsen, Regionförvaltningsverket och Barnavårdsföreningen. Daghem i
Österbotten handleds för att göra upp planer för att utveckla verksamhetskulturen så att barnens
delaktighet blir mera genomgripande och FN:s barnkonvention synliggörs.
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Riktat familjestöd
Verksamhetens mål är ökat och förbättrat stöd till personer, familjer och grupper som upplever
utsatthet, har utmanande levnadsvillkor/livssituation och som inte nås av universalstöd eller kan
tillgodogöra sig det.
Utsatthet finns i alla samhällsklasser och livsskeden. Utsatthet kan bero på såväl yttre som inre
faktorer och kan vara tillfälligt eller långvarigt. Utsatthet innefattar t.ex. ensamhet, isolering,
fattigdom, mental och/eller fysisk ohälsa, stora eller plötsliga förändringar i livet, för många
vardagsbelastningar och olika typer av funktionsvariationer.
Personer och familjer i utsatta livsförhållanden har ofta sämre förutsättningar att hitta och kunna ta
emot stöd. För att minska stigmatiseringen och främja resiliensen behövs åtgärder som ökar
gemenskap och samhörighet. För de familjer som redan innan Covid-19 varit utsatta, innebär
pandemin en ännu större risk för utslagning och marginalisering (Aunola et al 2020).
En egen målgrupp utgörs av unga omsorgsgivare. I THL:s undersökning Hälsa i skolan besvarade 6,3
% av eleverna i åk 8 – 9 och andra stadiets åk 1 – 2 att de hjälper eller vårdar en familjemedlem, som
har en allvarlig sjukdom eller skada, minst varje vecka eller varje eller nästan varje dag.
Vi ordnar fyra FamiljeKraftläger, FamiljeKraftdagar för familjer som behöver stöd och struktur, två
Syskondagar samt Familjecafé för enastående föräldrar, virtuellt och liveträffar. Det är ofta kö till
verksamheten vilket visar att behovet är stort och vi har nått ut till vår målgrupp.
Chatten för vuxna syskon (Erityinen sisaruus) utvecklas med Noriokeskus och FDUV. För att stärka
förutsättningar att hantera utmanande levnadsvillkor och påverka sin livssituation ordnas kurser
såsom Explosiva barn vilse i skolan-kurser, Föräldrakraft och Vardagskraft-grupper,
FöräldraKraftgrupp samt föreläsningar till föräldrar /vårdnadshavare.
Filmen "Hur har du det?-möt Axel", sprids för att nå unga omsorgsgivare, deras familjer, vänner och
andra närstående. Filmen "Vad kan jag göra för att hjälpa dig?" riktar sig till professionella. Unga
omsorgsgivarens frågeställningar synliggörs via Blogginlägg, artiklar, inlägg på sociala medier och
intervjuer. Besök erbjuds till högstadier. Folkhälsan deltar i Nätverket ”Nuoret hoivaajat” och
evenemanget #nuorethoivaajatnäkyväksi.
För att bidra till bättre arbetsverktyg till att ge ett fungerande stöd erbjuds PARK-utbildning för
professionella och studerande, utbildning i Systemiskt verksamhetssätt samt ACE (Adverse
Childhood Experiences) fortbildningar för professionella. Föreläsningar och workshops ordnas om
unga omsorgsgivare. Nätverksträffar för svenskt nätverk för unga omsorgsgivare träffas med syfte
att tillsammans kunna synliggöra målgruppen bättre och samverka för verksamhet.
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Hälsa i mångfald
Finlands befolkningsstruktur är i snabb förändring. Att utveckla Folkhälsan till en organisation med
ett mer kultursensitivt arbetssätt är en förutsättning för att organisationen även i fortsättningen ska
ha en stark förankring i samhället. Invandrare i Finland har i medeltal sämre hälsa i jämförelse med
lokalbefolkningen. För att minska skillnader i hälsa är invandrare därför en särskilt viktig målgrupp.
Folkhälsan har ypperliga förutsättningar för att erbjuda integrationsmöjligheter via sysselsättning
och detta kräver en utveckling av organisationens processer och kunskaper inom mångfaldsfrågor.
Nordiska ministerrådet (2018) konstaterar att integration behöver ett holistiskt synsätt där sociala
sammanhang som främjar välmående och stöder en meningsfull fritid ingår.
Målet är förbättrad kunskap i kulturell sensitivitet hos personalen och föreningsaktiva inom
Folkhälsan. Vi stärker samhörighet, inkludering och ett mångkulturellt förhållningssätt. Det andra
målet är ett ökat antal personer med invandrarbakgrund som är aktiva inom Folkhälsan.
Målgrupper är personer med invandrarbakgrund i tvåspråkiga kommuner, Folkhälsans anställda,
föreningsaktiva och frivilliga, boende på Folkhälsanhusen samt professionella som i sitt arbete
behöver en stärkt kompetens kring att diskutera sexuell hälsa, självbestämmanderätt samt
jämställdhet med invandrare.
Verksamheten bidrar till att förverkliga lagen om främjande av integration som framhåller vikten av
att stärka invandrares sociala identitet och åtgärder för att förbättra livskunskaperna. I samarbete
med lokalföreningar och personal skapas processer för att sänka tröskeln för invandrarna att delta i
hälsofrämjande aktiviteter samt bli aktiva medlemmar och/eller anställda i Folkhälsan. Inom
Folkhälsangruppen koordineras språkpraktikplatser och personalen som handleder praktikanter får
stöd. Utbildning inom mångkulturellt förhållningssätt ordnas för bl.a. för lokalföreningar och
studerande vid Folkhälsan Utbildning
Inom det av Arbets- och näringsministeriet finansierade SENSE -projektet (Kultursensitiv dialog kring
jämställdhet, självbestämmanderätt och sexuell hälsa) produceras material och ordnas studiecirklar
och mångkulturella kvinno- och föräldracaféer. SENSE fortbildningspaket till anställda ordnas för
kommuner inom Jakobstadsområde, Korsholm/Vasa, K5-kommuner, Borgå, Raseborg, Åbo, Pargas,
Helsingfors och Mariehamn.
SENSE-projektet förankras i ordinarie verksamheten. Folkhälsan blir en aktiv aktör inom
mångfaldsfrågor. Genom nätverk och samarbete så ökar vi den egna kompetensen,
påverkningsmöjligheten och möjlighet att nå vår målgrupp.

Språk och samspel
Rika sociala och språkliga sammanhang, trygga relationer och trygg anknytning skapar grogrund för
barnets allsidiga utveckling, lärande och välbefinnande. När den språkliga förmågan inte matchar
omgivningens förväntningar och krav skapas hos barnet språklig sårbarhet. Därför är pedagogens
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kunnande om barns språkutveckling och flerspråkighet samt kunskaper i språkutvecklande och stödande pedagogik avgörande.
Målet är att verka för ökad kommunikativ tillgänglighet, delaktighet, anknytning och inkludering
genom att stärka ett positivt och språkligt rikt samspel i hemmet, inom skola och småbarnspedagogik samt i andra miljöer. Ökad tillgång till kommunikationsstöd, språkstimulerande material,
för att bidra till ökad funktionalitet och stärkt anknytning för barnet, i familjen och i barnets och
familjens psykiska och sociala närmiljö.
”FHille - att leka och lära tillsammans” integreras efter projekttiden i det kontinuerliga arbetet.
Projektet visar att gemensamt meningsskapande ger föräldern insikt i hur barnet tänker, vilka
barnets styrkor är och vad barnet behöver hjälp med. Det ger barnet förutsättningar till stärkt
självkänsla, samtidigt som föräldern kan få syn på sig själv som resurs för sitt barn. Insatsen
omspänner 30 veckor och är gjort för förskolebarn och familjer som behöver mera stöd inför
skolstarten. Folkhälsan har utvecklat program också för yngre barn (4 – 5 år). Projektet är en del av
det internationella HIPPY-nätverket. Drygt 160 familjer deltar 2021 i programmet. FHilleslutseminarium hålls i Tammerfors.
Symbolkommunikation, tecken som stöd, datastöd och övriga hjälpmedel kan främja personens
delaktighet. Det finns ett behov av tidig och mångsidig kommunikativ intervention samt
ibruktagande av kompletterande digitala verktyg. Inom AKK (Alternativ och kompletterande
kommunikation och språkutveckling) är målgrupperna yrkesverksamma inom
småbarnspedagogiken, i skolor samt på boende- och vårdenheter samt vårdnadshavare till barn
med utmaningar i sin kommunikations- och språkutveckling. Uppskattningsvis når vi ca 1 000
personer via konsultationer och evenemang. Lekdatabasen får uppskattningsvis 160 000 besök och
språklekarna i Lekdatabasen över 150 000 besök.
Vi ordnar utbildningar för att komma igång med kommunikationsstödet, digitala frågestunder,
studiecirkel för yrkesverksamma samt konsultationer för både vårdnadshavare och yrkesverksamma.
Föreläsningar kring barns språkutveckling och flerspråkighet samt handledning i språkmedveten
pedagogik för personal på daghem
Materialet om Kommunikationsstigen och Dagisstigen utvecklas. Bildstöd utvecklas för
kommunikativt tillgängliga miljöer. Samarbete görs med bl.a. Folkhälsans talterapeuter, Papunet,
Blissporten, FDUV/Lärum, Tikoteekki-verkosto och Valteri Skilla svenska sektionen

Hälsofrämjande familjearbete
Tillsammans med målgruppen arbetar vi för att öka känslan av sammanhang, självtillit och
kunnande. I den nationella Barnstrategin 2040 finns konkreta mål för ett familje- och barnvänligt
Finland. Där lyfts vikten av en trygg barndom, upplevelsen av delaktighet, ökad gemensam tid,
stärkta relationer och minskad ensamhet. I rapporten 'Mitä vauvaperheille kuuluu?' (THL, 2018)
framgår att väntande- och småbarnsfamiljer önskar mera stöd under graviditeten och de första åren
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av babyns liv. Många föräldrar upplever osäkerhet, ensamhet, övermäktighet och tror inte på sin
förmåga att vara föräldrar.
Målet är att familjer, professionella och enskilda personer har tillgång till hälsofrämjande stöd och
information i föräldratillblivelse och vid sällsynta, genetiska sjukdomar.
Familjecentren blir en ny plattform för vårt arbete och Folkhälsan kan svara på behovet av
föräldrastödjande metoder (föräldragrupper, babydax, familjecafé, väntans café, doulastöd).
Svenskspråkiga personer i Finland med en sällsynt, ärftlig sjukdom utgör en minoritet inom
minoriteten. Av de 300 000 personer med en sällsynt sjukdom har ca 15 000 svenska som
modersmål. Utöver dem berörs anhöriga, släktingar, vänner och yrkespersoner av sjukdomarna. I det
nationella programmet för sällsynta sjukdomar 2019 – 2023 poängteras vikten av delaktighet, jämlik
tillgång till tjänster och rätten till information och stöd på modersmålet. För att möjliggöra detta
erbjuder Folkhälsan lättillgängligt stöd, vägledning, information, kamratstöd och gruppverksamhet
för svenskspråkiga.
Verksamheten har fyra målgrupper:
•

Väntande- och småbarnsfamiljer. Via våra frivilliga doulor strävar vi att nå ca 160 familjer. Via
kurser och caféverksamheter är målet att nå ca 700 familjer.

•

Frivilliga vid Folkhälsan som i sitt uppdrag möter väntande- och småbarnsfamiljer (doulor,
familjecaféledare, babyberöringsledare). Totalt vill vi nå ca 150 frivilliga.

•

Professionella som arbetar med väntande- och småbarnsfamiljer.

•

Personer som har eller är i risk att insjukna i en sällsynt ärftlig sjukdom, anhöriga som berörs
av sjukdomen och professionella som i sitt arbete träffar dessa personer.

Ett koncept och material som stöder tidig anknytning och interaktion under "Familjens första 1 000
dagar" skapas och vi ordnar virtuella inspirationsdagar för professionella. I samarbete med Unga
Scenkompaniet tas underlag fram för ett pedagogiskt material till en ny teaterföreställning för barn
1 – 3 år. Vi stöder uppstart och upprätthållandet av Familjecaféer, Väntans caféer och Längtans
caféer. Virtuella Babydax familjeförberedelsekurser förverkligas. Doula verksamheten knyts starkare
ihop med regionala strukturer för frivilligverksamhet.
Vi upprätthåller hälsonätverk för professionella (140 deltagare i Nyland, 130 i Österbotten och 20 i
Åboland) samt ett nätverk för svenskspråkiga Föräldraskapet främst gruppledare.
Genom lågtröskelverksamhet och information bidrar vi till ökat välbefinnande för personer som
berörs av sällsynta, ärftliga sjukdomar. Kamratstöd arrangeras i form av gruppträffar för vuxna som
berörs av en sällsynt, ärftlig sjukdom. Dessa är t.ex. syskon, föräldrar som mist ett barn, far- och
morföräldrar, par i familjeplaneringsskede, personer som är i risk att utveckla en sällsynt sjukdom.
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Information sprids om Harvinaiskeskus Norios kamratstödsregister. Annonskampanj genomförs i
dagstidningar om verksamheten genetisk vägledning.

Jämställt föräldraskap-projekt 2020 – 2022 (STEA)
Barn mår bättre i familjer där barnet har en stark anknytning till båda sina föräldrar och där båda
föräldrarna är delaktiga i barnets vardag. Jämlikt föräldraskap förverkligas inte trots att behovet av
åtgärder för att öka jämlikheten har påvisats.
Projektet syftar till stärkta förutsättningar för barnens hälsa genom att alla föräldrar, oberoende kön,
familjekonstellation eller kulturell bakgrund har tillgång till stöd och gemenskap och får lika stor
delaktighet i sina barns uppväxt. Målgruppen är professionella inom offentliga sektorn (social- och
hälsovård samt småbarnspedagogik) och organisationer. Den andra målgruppen är familjer med
småbarn under skolåldern. Inom denna grupp är fokus på frivilliga pappa-inspiratörer som ger
kamratstöd till andra pappor, speciellt pappor med invandrarbakgrund. Projektet förväntas nå ut till
150 familjer.
Multiprofessionella lokala arbetsgrupper skapas i varje pilotområde (totalt 5) för att samskapa kring
verksamhetsformerna och för att öka projektets uthållighet och förankring. Syftet är ökad
kompetens i familjer om betydelsen av föräldrars delaktighet för barnets hälsa samt ökad tilltro till
den egna förmågan i att vara förälder, speciellt bland pappor. Material och utbildningar skapas för
föräldrar kring jämlikt, delaktigt föräldraskap. Handboken ges ut på svenska, finska och engelska.
Vi utbildar lokala frivilliga inspiratörer (pappor) som via kamratstöd stärker andra pappor i deras
föräldraskap. I rekryteringen fäst stor vikt vid att även hitta pappor med invandrarbakgrund.
Processutbildningar arrangeras för personal inom mödra- och barnrådgivningsenheter.

5.3 Regionalt hälsofrämjande
Det regionala arbetet handlar om att tillsammans med målgrupperna skapa hälsofrämjande
aktiviteter i närmiljön ur ett livscykelperspektiv. Förbundet har en bred kontaktyta på svensk- och
tvåspråkiga orter via 98 lokalföreningar och deras ca 18 500 medlemmar. Den goda förankringen
möjliggör insikt i aktuella verksamhetsbehov och interaktivitet med målgruppen.
En central del av det regionala arbetet består av stöd till lokalföreningarna och koordinering av
frivilligverksamhet. Aktivt deltagande i medborgarverksamhet inger hopp, ökar förtroende, skapar
gemenskap och ger meningsfullt innehåll i livet. Ett brett utbud av meningsfulla uppdrag erbjuds för
att kunna svara på det växande behovet av och intresset för frivilligverksamhet. Förutom
föreningsaktiv, finns möjlighet att engagera sig inom specifika uppdrag som doula, familjecaféledare,
seniorer i skola/dagis, seniorgruppsledare, cykelpiloter, högläsare, erfarenhetsmentorer för
närståendevårdare, kampanjaktiva och naturkraftsinspiratörer. Möjligheten till kortvariga
engagemang och uppdrag som sköts på distans utökas.
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För att Folkhälsans frivilligverksamhet ska växa och bli mångsidigare omorganiseras denna så att den
regionala samordning och rekryteringen blir starkare. Som ett led i Förbundets strategirevidering
kommer också frivilligstrategin och åtgärdsplan att uppdateras under 2021.
Det ska vara lätt att komma med i verksamheten, därför skapas fungerande servicestigar för såväl
korta som långa frivilliga engagemang. Frivilligportalen på webbsidan vidareutvecklas för att
synliggöra de olika frivilliguppdragen. Som del av olika 100 års evenemang genomförs en
medlemsrekryteringskampanj.
Öppna och inbjudande mötesplatser upprätthålls i Folkhälsanhusen inom ramen för de restriktioner
som COVID19 ger. Praktiska hälsofrämjande aktiviteter ordnas för barn, unga och äldre.
De fyra landskapsföreningarna är paraplyorganisationer för lokalföreningarna, och deras styrelser
den naturliga kommunikationskanalen mellan det regionala fältet och Förbundets och Samfundets
ledning.
Landskapsföreningarnas profil höjs och deras roll förtydligas så att de har goda förutsättningar att
föra fram önskemål och behov som finns på fältet och bidrar till att upprätthålla en god
informationsgång till lokalföreningarna. Förbundets regionala verksamhet är indelat i tre
avdelningar; Åboland, Nyland och Österbotten. Upplägget på Åland ser annorlunda ut. Planering och
genomförande av verksamheten på Åland och fastlandet görs samordnat.
Vi följer aktivt med forskning och utveckling inom frivilligverksamhet genom bl.a. medlemskap i
International Union for Health Promotion and Education, Medborgararenan (Kansalaisareena) och
nordiska kontakter så som Volontärbyrån i Sverige och Frivillighet Norge.
Förbundet är utgivare av Tidningen Folkhälsan, som utkommer sex gånger per år. Den är en
förmån som alla medlemmar erhåller. Målet är att uppmuntra mänskor att engagera sig i
hälsofrämjande verksamhet, att mångsidigt presentera hela Folkhälsans verksamhet, att tillgängligt
berätta om forskningsresultat samt att lyfta upp aktuella och angelägna hälsofrågor. Tidningens
kopplas till digitala lösningar t.ex. filmer och diskussioner på sociala media.

Föreningsstöd
Lokalföreningarna får stöd i att organisera hälsofrämjande aktiviteter av god kvalitet och stärka
lokalsamhällets kapacitet att främja hälsa och gemenskap. Föreningarna uppmuntras och stöds i att
fästa uppmärksamhet vid mångfald, köns- och åldersfördelning vid rekryteringen av frivilliga.
Organisationssekreterarna har en tät kontakt till föreningarna. Föreningarna uppmuntras att bjuda in
Förbundets sakkunniga för besök, temadagar och föreläsningar.
Regelbunden utbildning i de verktyg som erbjuds stärker de aktivas kompetens, skapar ett hållbart
föreningsliv och minskar den administrativa bördan. Skärmdelning och webinars möjliggör direkt
handledning och via plattformen Moodle utvecklas fler möjligheter till självstudier för styrelseaktiva.
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Regionala nyhetsbrev (8 – 10 st./år) skickas ut via Apsis (totalt ca 6 000 mottagare) för att informera,
inspirera och stärka Folkhälsan tillhörigheten.
Förbundet bistår föreningarna genom att upprätthålla medlemsregistret Kilta centralt. Föreningarna
erbjuds möjlighet till central fakturering av medlemsavgiftsfaktureringen för att på så sätt stöda
föreningarna i att upprätthålla aktuella och adekvata personregister. Föreningarna har även tillgång
till bokföringsprogrammet Briox. Kurshanteringssystemet e-kurs med koppling till fakturering
underlättar administrationen.
Regionala evenemang (7 st.) arrangeras i samarbete med föreningarna för att uppmärksamma den
lokala verksamheten, rekrytera nya medlemmar/deltagare och fira Folkhälsan 100 år.
I budgeten ingår 340 000 € för direkta verksamhets- och projektunderstöd till föreningarna.

Regional verksamhet med barn, daghem och skola
Insatserna omfattar dels aktiviteter under barnens fritid, insatser i daghem och i skolmiljö. Den mest
omfattande verksamheten är simskolorna som förverkligas med lokalföreningarna. Förbundet
upprätthåller i eftermiddagsklubbar i Jakobstad och Vanda och ferieverksamhet, och stöder
lokalföreningarnas motsvarande verksamhet. Genom daghem och skolor når vi de allra flesta barn
och unga och kan därmed aktivt jobba för att utjämna skillnader i hälsa.
Metoder för att barn skall uppleva trygghet, glädje och meningsfullhet i skolvardagen utvecklas
kontinuerligt. Fokus i det regionala arbetet ligger på att bidra till att öka mängden fysisk aktivitet i
samband med skoldagen. Det kan vara frågan om insatser som gäller barnens skolväg, rastaktiviteter
och att ta in fysisk rörelse i undervisningen. Kartläggningar visar att bara hälften av eleverna i åk 4 –
5 kommer upp till rekommendationen av minst en timme fysisk aktivitet per dag. Som komplement
till fysisk aktivitet behövs också medvetenhet om och färdigheter i återhämtning. Arbetet sker i nära
samarbete med livsstilsavdelningen. Utbildningar ordnas i Folkhälsans koncept: Röris, Mini-Röris,
Chilla och Lilla-Chilla
Genom de sju regionala lärarnätverken upprätthålls en dialog som ger möjlighet att göra
prioriteringar baserade på verkliga behov i skolan och stark koppling till läroplan. Lärarnätverken
träffas en gång per termin i Östra Nyland, Västra Nyland, huvudstads-regionen, Åboland, Åland,
Södra Österbotten och Norra Österbotten.
Förbundet deltar i EDUCA mässan, Stafettkarnevalen och Elev- och studerandevårdsdagarna.
Rörelsekvarten är en motionskampanj för åk 1 – 6, där elever sporras till att vara aktiva på rasterna
under fyra veckors tid (vecka 44 – 47). Vinnande klasser bjuds på friluftsäventyr. Målet är att
kampanjen omfattar över 5 000 barn i alla fyra landskap. En del skolor erbjuds ytterligare inspiration
till aktiva raster genom besök av Rörelsekvartens Rasturang.
I Åboland har verksamheten fokus på fysisk aktivitet och utomhuspedagogik. Kommuner vill satsa på
rörelse för deras elever då de har tydligt märkt en ökad försämring i elevernas fysik. I första hand är
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målgruppen åk 1 – 6 i Pargas och på Kimitoön. Inom den utomhuspedagogiska verksamheten pågår
ett forskningsprojekt med Folkhälsans forskningscentrum.
Inom majblomskampanjen arrangeras ett cykellopp i Österbotten för i åk 1 – 6. I samarbete med
Kvarkens naturskola bjuder vi in till “UT med lärarna” - träffar i Vasaregionen. I mindre skala ordnas
utbildning i Hitta Vilse är ett trygghetsskapande program för barn som ger kunskap kring hur man
gör om man går vilse i naturen. Lokalföreningarnas friluftsverksamhet erbjuds möjlighet att delta i
"Sov ute med familjen-event”.
Babyberöringskurser ordnas främst i Nyland. Utbildningar i babyberöring för personal som möter
småbarnsfamiljer ordnas ett par gånger i året.

Familjecaféer
Familjecaféerna (33 st.) erbjuder möjligheter för föräldrar och andra vuxna med barn att träffa andra i
samma livssituation, få kamratstöd, utbyta erfarenheter och känna sig mindre ensamma. För barnen
är målet att träna socialt samspel. De flesta ledarna är frivilliga.
Familjecaféerna har en etablerad roll och på svenska är Folkhälsan den största aktören. Kamratstödet
är speciellt viktigt då man blir förälder och mycket i ens tillvaro ändras. Covid19 har aktualiserat
behovet av virtuella träffar. Caféerna ordnar allt mer aktiviteter i naturen. Familjecaféledarna får stöd
och redskap att i sin roll. De uppmuntras att bjuda in sakkunniga från Förbundet för att samtala
kring angelägna hälsofrågor.
I social- och hälsovårdsministeriets modell för familjecenter har familjecaféer en central roll, vilket
gör det angeläget att Folkhälsans också vidareutvecklar verksamheten.
Vi utökar antalet specialinriktade caféer, t.ex. café för ensamstående, caféer som riktar sig till familjer
med utländskt ursprung samt Väntans och Längtans caféer. Dessa möts också virtuellt.
Pappagrupper/-caféer startas upp.

Simundervisning och livräddning
Folkhälsan arrangerar utbildning i simkunskap och livräddning för att människor ska vara trygga vid
vatten och använda vatten som motionsform. Lokalföreningarnas frivilliga simombud har en
avgörande roll i att organisera verksamheten. En stor del av simskolorna sker sommartid utomhus.
Främst i städer arrangeras hallsimskolor under skolornas läsår.
Över 6 000 barn deltar varje år i Folkhälsans simskolor. Förbundet utbildar årligen ca 40 simlärare
och 100 lekledare. Därtill tillkommer obligatoriska fortbildningstillfällen för simlärare i varje region,
och en fortbildning för simlärarutbildare. 1 – 2 fortbildnings-tillfällen arrangeras för lärare som
undervisar skolbarn i simning. I samarbete med utomstående expertis (FSL) ordnas en utbildning i
specialsim. Webinarier erbjuds lärare och simlärare. Simlärarmaterialet har förnyats och
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distansstudier har inkluderats. Simombudsträffar med workshops ordnas i samtliga regioner.
Handboken för simverksamhet uppdateras och finns tillgänglig elektroniskt.
Marknadsföring och information på sociala media utökas. Vi presenterar ”simstigen” om hur en
person kan vara del av Folkhälsans sim i alla åldrar. Simbilsrundan på sommaren förlängs och
kompletteras med annat FH program och material i 100 års jubiléets tecken.
Verksamheten förverkligas i nära samarbete med Finlands simundervisnings- och
livräddningsförbund (FSL).

Eftis- och ferieverksamhet
Folkhälsans Fritids på Östanlid i Jakobstad bedriver eftermiddagsverksamhet för ca 40 barn i åk
1 – 2 och även elever i åk 3 ifall lediga platser finns. Fritids tar i huvudsak emot elever från
Lagmans skola, som integrerar invandrarbarn och barn med annan nationalitet. Avslappning,
återhämtning och motion ingår. Miljön ger möjlighet till mångsidiga utevistelser och
naturupplevelser. Barnen lär sig visa hänsyn, miljömedvetenhet och att uppskatta naturen. Fritids
har en trädgård med bärodling och andra nyttoväxter som barn och personal sköter om.
Lovklubbarna i på Östanlid och Folkhälsanhuset Wasa riktar sig primärt till barn i åk 1 – 4 och hålls
under jullov, höstlov och sommarlov, totalt ca 7 veckor. De ger barn meningsfull och utvecklande
verksamhet att se fram emot och större möjligheter för föräldrar att planera kring skolloven.
Målsättningen är sammanlagt 300 deltagare.
Fritids’ i Vanda är en eftermiddagsverksamhet för Mårtensdals skolas elever i åk 1 – 2 med plats för
50 barn. Barnen en erbjuds en trygg eftermiddag med både vila och sysselsättning. Aktiviteterna är
indelade i fyra temaområden: skapande uttrycksformer, avslappning, språkstimulans samt fysisk
aktivitet och lek. Många barn har fler språk än svenska som hemspråk vilket medför att Fritids´ även
har en viktig roll i att stöda den språkliga utvecklingen och ge en inblick i de finlandssvenska
traditionerna. Fritids in i Mårtensdals skola i januari 2020. En utmaning är att skapa ett avbrott
mellan skoldagen och eftermiddagsverksamheten.
SommarFritids’ och FerieFritids´ ordnas för barn i de lägre årskurserna. Sommarlägren ordnas
under tre veckor i juni och två veckor i augusti. FerieFritids ordnas under höstlovet, mellan jul och
trettondag, och under sportlovet.

Kompetensutveckling inom ungdomsarbete
Förbundet är medlem i det nya riksomfattande kompetenscentret för ungdomsarbete i skolor och
läroinrättningar (KC 6), som även har som specifik uppgift att samordna det finlandssvenska
ungdomsarbetet mellan sex olika kompetenscentrum. Programperioden omfattar åren 2020 – 2023,
omfattar unga i åldern 13 – 29 år och verksamheten finansieras av Undervisnings- och
kulturministeriet. Huvudman för KC 6 är XAMK/Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.
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Verksamheten förverkligar det riksomfattande programmet för ungdomsarbete och ungdomspolitik
vars mål är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhället.
Folkhälsans uppdrag är att ansvara för samordningen av den svenskspråkiga verksamheten mellan
de sex kompetenscentren. Förutsättningar skapas för kompetenshöjning, informationsutbyte,
fortbildningar och nätverksträffar som riktar sig till svenskspråkiga aktörer. Målet är att utveckla
nordiska kontakter genom att utnyttja möjligheterna att lyfta upp ungdomsarbetet under Finlands
ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.
Folkhälsans har i uppdrag att utveckla nya verksamhetsformer för ungdomsarbete i andra stadiets
utbildning inom temat trygga relationer. Ett pilotsamarbete inleds med några läroinrättningar. Den
svenskspråkiga verksamheten verkställs av en mångprofessionell sammanslutning som består av,
förutom Folkhälsans förbund, Föreningen Luckan rf och Åbo Akademi. Tillsammans har aktörerna ett
stort samarbetsnätverk och bred erfarenhet av ungdomsarbete.

Regional verksamhet med ungdomar
Med ungdomarna skapas resursinriktad och inkluderande verksamhet. Vi arbetar främst med unga i
åldern 13 – 16 år (grundskolans högre klasser) samt 16 – 18 år (andra stadiet).
Målet är att främja trygghet, framtidstro, livshantering och självkänsla samt att öka de ungas
aktörskap och påverkningsmöjligheter. Målet är också at stärka dialogen mellan unga och vuxna.
Verksamheten har fyra fokusområden:
-

Trygga relationer och gemenskap i skola och på fritid

-

Återhämtning och fysisk aktivitet särskilt naturvistelser och friluftsliv

-

Hållbar livsstil med stärkta vardagskompetenser

-

Öppna och inkluderande mötesplatser både fysiskt och virtuellt i samarbete med
lokalföreningarna och Folkhälsanhusen.

Verksamheter för stresshantering och återhämtning - RennoX - fortsätter också i en webbaserad
variant. RennoX-gruppledarutbildningar ordnas i Nyland och Österbotten. I Nyland ordnas Chilla Ute
verksamhet vid ungdomsverkstäder, workshops om sömn för åk 7 – 9 och kurser i psykisk första
hjälp för unga vuxna.
Inom ramen för friluftsliv ordnas temadagar och utfärder som ger möjlighet till återhämtning och
sporrar till fysisk aktivitet. I Åboland har Folkhälsan en lång tradition av samarbete med skolorna
kring utomhuspedagogik. Särskilda insatser görs med elever i åk 7 – 9 i på Kimitoön och i Pargas. I
Österbotten tas kontakt med skolor åk 7 – 9 för att konkretisera möjlighet att bidra till mer rörelse,
mer aktivitet och fler pauser i stillasittandet för de äldre eleverna.
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I Folkhälsanhuset i Vasa har Förbundet en omfattande verksamhet där unga ges möjlighet att
skapa verksamhet för sig själv och andra. Indigoklubben är öppen för åk 3 – 4 en gång/vecka
och för åk 5 – 6 en gång/vecka (100 barn/vecka). Club Indigo omfattar en öppen verksamhet för
åk 7 – 9 en gång/vecka. Träffpunkten är ett samarbete mellan Röda korset, anhörigföreningen
FinFami och Folkhälsan, med föreläsnings-/diskussionskvällar för unga vuxna (19 – 29 år). Här
möts också Regnbågscafé för unga. Genom samarbete med de svenskspråkiga högstadierna i
Vasa i form av morgonsamlingar och temadagar är att målet nå samtliga elever (ca 500). Ett
skrivcafé som ordnas 2 – 3ggr per år online riktar sig till unga /unga vuxna.
I samarbete med Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik och Österbottens kriscenter Valo ordnas de
årligt återkommande Drogförebyggande dagarna.

Regional verksamhet med äldre
WHO har utlyst 2020 – 2030 till årtiondet för " Hälsosamt åldrande" för att betona vikten av att se
(de äldre som fullvärdiga medborgare och motverka negativa attityder och ålderism. Social- och
hälsoministeriets Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen
2020 – 2023 har målet ett åldersvänligt Finland. Det betonar vikten av att satsa på främjande av
välfärd och hälsa, underlätta ibruktagandet av ny teknik, främja frivilligverksamhet samt betydelsen
av boende och motionsmiljöer.
Verksamheten består av resursbaserade arbetsmetoder och de äldre deltar i både planering,
genomförande och uppföljning. Förebyggande arbete skapar förutsättningar att upprätthålla sin
tidigare livsstil och sina intressen.
Målsättningen är att bidra till att äldre har möjlighet att:
1 Upprätthålla fysisk funktionsförmåga (”rörelseglädje hela livet”)
• Möjliggöra utevistelser
•

Upprätthålla och stärka muskelstyrka och balanssinne

2 Bygga och upprätthålla relationer och sammanhang ("gemenskap i vardagen”)
• Tillgängligt, mångsidigt aktivitetsutbud av hälsofrämjande gruppverksamheter och
kamratstöd
• Motverka ensamhet och stöda den psykiska hälsan
3 Lära sig nytt och utvecklas (”fortfarande nyfiken”)
• Öka IT-kunnandet och möjliggöra resor i Digitalien
•

Bidra till kontinuerligt lärande och bättre möjligheter att vara samhälleligt aktiv

4. Möjligheter för äldre att bidra med frivilliginsatser ("aktivt deltagande i samhället och
närmiljön")
• Tillgänglig information om möjligheter
•

Frivilliguppdrag som tar tillvara äldres kunnande och erfarenhet
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Förbundet har ett omfattande samarbetsnätverk med bl.a. Äldreinstitutet, Svenska Hörselförbundet,
Förbundet Finlands Svenska synskadade, Svenska Pensionärsförbundet, Minneslotsar, Åbo Akademi,
YH Novia samt många kommuner och församlingar.
Inom närståendevården görs utvecklingsarbete inom det nationella nätverket för närståendevård
och Förbundet deltar i det europeiska projektet för erfarenhetsmentorer (Expert Caregivers).
Förbundet samarbetar med Samfundets program för socialgerontologisk forskning.
Folkhälsanhusen och kvartersklubbarna är viktiga öppna mötesplatser där alla ska känna sig
välkomna och delaktiga. Under pandemins olika skeden har husen varit stängda för utomstående
och detta kanske fortsätter 2021 vilket gör att alternativa planer för verksamhet som ska ge
möjlighet till gemenskap, trygghet och kamratstöd görs. Målet är att i varje hus - i Folkhälsans eller
en samarbetsparts regi - ha åtminstone följande verksamhet: fysisk aktivitet och motionsgrupper,
samtalsgrupper, kurser och möjlighet till ”livslångt lärande”, fester och högtider, tillgänglig miljö för
utevistelser, IT-stöd och inspiration samt ett anhörigcafé. Verksamheten är
generationsöverskridande, så att möjlighet att träffa mänskor i olika åldrar främjas. Många
lokalföreningar ordnar aktiviteter i Folkhälsanhusen. Erfarenheterna av distanskontakter och virtuella
grupper utvecklas vidare.
”Aktivt seniorliv” utbildningshelheten ger en grund för att jobba som gruppledare och
fortbildningsmoduler som ger gruppledaren grundläggande färdigheter att leda sociala grupper och
leda enklare övningar vad gäller motion och kost samt ”hjärnjumppa”. Det övergripande målet är att
förhindra ensamhet och utslagenhet bland äldre genom regelbundet kamratstöd.
I Nyland ordnas gruppverksamheter främst i anslutning till Folkhälsanhusen. Dessa består av
sammanlagt drygt 40 sociala grupper, 12 grupper för vattengymnastik och drygt 20 andra
motionsinriktade grupper. Nyblivna pensionärer - verksamheten planeras och genomförs utifrån
erfarenheter från pilotkursen som arrangerades 2019. Ett seminarium om psykomotorik som
arbetsmetod arrangeras samt intern fortbildning kring ett nytt material i psykomotorik för
gruppledare.
I Helsingfors/Brunakärr är verksamheten omfattande och samlar deltagare bland såväl de ca 300
personer som bor i Folkhälsancampuset i Brunakärr och personer från näromgivningen.
Esbo/Hagalund ger särskilt goda möjligheter till generationsöverskridande verksamhet och
kulturevenemang då Musikinstitutet och Vindängens skola finns i samma byggnad.
Vanda/Dickursby är en mötesplats för svenskspråkiga föreningar och i Folkhälsans regi samlas
därför endast 3 grupper för motion och 4 sällskapsgrupper. Ekenäs består av två enheter, Seniora
och Blomsterhemmet för vilka både sällskaps- och motionsgrupper ordnas. I Västra Nyland
arrangeras också kontinuerligt verksamhet ute i bygderna. Kvartersklubben i Borgå är det nyaste
tillskottet. Här är de generations-överskridande mötena i fokus.
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Tillsammans med Folkhälsans Välfärd och Stiftelsen Blomsterfonden inleds ett nytt projekt för att
göra Blomsterfonden i Kottby till en mötesplats med nya former för samverkan med skola och
daghem.
Cykelrikshor används i Brunakärr, Silviahemmet, Kristinagården och Esbohuset, och nya frivilliga
piloter utbildas.
I Åboland marknadsförs verksamheten genom besök till lokalföreningar och pensionärsföreningar,
och utbildning av frivilliga cykelpiloter inleds.
I Pargashuset samarbetar vi nära med Folkhälsan Välfärd. Förbundets grupper är öppna för alla och
omfattar både fysisk aktivitet genom balansövningar och flera sociala grupper.
I Kvartersklubben i Åbo är de sociala och fysiska grupperna som riktar sig till äldre personer
fortsättningsvis populära. Vissa sociala grupper har en extra viktig funktion och fortsätter trots lite
färre antal deltagare. Förbundet ordnar även aktiviteter i boendet vid Luolavuori.
I Österbotten upprätthåller Förbundet mötesplatser både Folkhälsanhusen (Herberts Hus i
Kronoby, Emeliehemmet i Karleby, Östanlid i Jakobstad, Vasa, Korsholm, och Närpes), i andra
utrymmen och i lokalföreningarnas regi. De sociala grupperna beräknas vara ca 70 till antalet varav
33 sker i FH husen. Grupper med fysisk aktivitet är 50 till antalet varav ca 10 grupper regelbundet
möts utomhus. Därtill tillkommer gårdsgympa och caféträffar sommarhalvåret i FH husen. I FH husen
ordnas även vattengymnastik och konditionssals-träning. Vattengymnastik arrangeras också i
Kristinestad, Karleby och Vörå. Digitala grupper består av seniorsurfcafé i
I Vasa och Närpes finns seniorråd (resursgrupp) med medlemmar från de olika frivilliggrupperna,
vilka bidrar i utvecklingsarbete och fungerar som personalens bollplank.
I Korsholm består verksamheten framför allt av bassänggrupper för personer med särskilda behov
samt balansträningsgrupper för seniorer, promenader och sommarcaféverksamhet. På Östanlid har
Friska Tag-gruppen med ca 260 medlemmar livlig verksamhet. I Vasa ordnas förutom grupper också
föreläsningar, författarkvällar och utfärder. I Närpes har vi nära samarbete med Vuxeninstitutet och
lokalföreningen samt med Folkhälsans daghem. I Karleby har seniorboendet Park Plaza tagits i bruk.
Verksamheten vid Emeliehemmet och Herberts hus växer med mångsidiga aktiviteter, flera frivilliga
och ett brett samarbete med andra aktörer.
Projekt Ilaag är ett samarbete med Röda Korsets avdelningar i Österbotten som riktar sig till
nyblivna pensionärer och till personer som riskerar att bli ofrivilligt ensamma. Projektet som pågår
ännu 2021 finansieras med stöd av Fadderortsstiftelsen i Österbotten.

Projekt Resan till Digitalien 2018 – 2021
Projektet Resan till Digitalien utvecklar en digital verksamhetsform vars syfte är att väcka nyfikenhet
för och göra tröskeln till den virtuella dimensionen lägre. Frivilliga och personal inspireras till att
främja de äldres digitala delaktighet. Den kunskap som projektet hittills samlat integreras i annan
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verksamhet med äldre. Behovet och intresset för digitala lösningar har givetvis ökat under Covid19
pandemin.
Målgruppen består av både av äldre med svaga eller inga kunskaper om den virtuella dimensionen
och digitalt aktiva äldre samt frivilliga och personer som jobbar med äldre. De frivilliga inom
seniorverksamheten får utbildning bl.a. högläsarna om att läsa via zoom, seniorer i skolan för att
kunna erbjuda läxläsningsstöd på distans. Gymnastik på distans ordnas för pensionärer. Surfcaféer,
digiträffar och pop-up träffar ordnas för dem med liten eller ingen erfarenhet av det digitala.
Inspirationsträffar ordnas i samarbete med medborgarinstituten. Ett kreativt pilotprojekt med äldre
själva som producenter görs om digitalt berättande. Inspirationstillfällen ordnas för frivilliga och
personal som jobbar inom äldresektorn och resor i Digitalien workshoppar för seniorer.
I referensgruppen ingår representanter för Bildningsalliansen, Svenska Pensionärsförbundet,
Helsingfors universitet och Åbo akademi. Digitalien förverkligas med stöd av STEA.

Närståendevård
Folkhälsan riktar sig till både närståendevårdare, närstående, vårdtagare och deras familjer,
oberoende av ålder eller anledning till vårdsituation. Unga omsorgsgivare i högstadieålder är en
särskild målgrupp. COVID 19 har försvårat situationen för många, närståendevårdarna varit ännu mer
isolerade än vanligt. Även personal inom kommuner, församlingar och organisationer hör till
målgruppen. Verksamheten beräknas ha direkt kontakt med 1 400 närståendevårdare, drygt 200
vårdbehövande och drygt 300 anställda.
Målet är att närståendevårdare upplever ökat aktörskap, hoppfullhet, har ökad kapacitet att söka och
få kunskap samt att ta emot service och stöd. Kamratstöd samt information och kunskap ingår i all
verksamhet. Öppna dörrar kurser för närståendevårdare (6 st.) ordnas och Lyfta tillsammans
samtalsgrupper (3 st.). Anhörigcaféer (14 grupper), Samtalsgrupper (också virtuella), vattengymnastik
och träning i konditionssal erbjuds också.
Semesterdagar (2 x 5 dagar) för närståendevårdare och vårdtagare, Rekreationsdagar för
närståendevårdare (6 x 3 dagar) och (2 x 3 dagar) för föräldrar till barn med särskilda behov är alla
uppskattade och efterfrågan har varit större än utbudet. Rekreationsdagar för närståendevårdare och
vårdtagare ordnas i alla landskap. Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare har utbildats i
Österbotten i projektet Expert caregivers och utvidgas till andra landskap.
Tillsammans med andra aktörer ordnas verksamhet för unga omsorgsgivare.
Arbete på samhällsnivå syftar bl.a. till ökad medvetenhet om målgruppens livsvillkor och behov.
Förbundet är aktivt med i det nationella Nätverket för närståendevård, där vi fungerar som
ordförandeorganisation. Vi är aktivt med på EU-nivå inom Eurocarers. Samarbete med
utbildningsenheter ger möjlighet att via projekt bidra till utveckling av närståendevården.
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Seniorer i skola, eftis och daghem
Verksamheten möjliggör goda generationsöverskridande möten mellan frivilliga seniorer och barn,
där bådas nyfikenhet att öka sin egen förståelse och se på världen ur ett nytt perspektiv stimuleras.
Speciellt betonas att bidra till ett tryggt klimat som förebygger mobbning och stärker respektfulla
relationer. Även läsinspiration hör till verksamhetens fokusområden. Coronan har medfört att vi
prövar också alternativa sätt att förverkliga verksamheten. Seniorernas digitala kunnande stärks för
att de ska kunna genomföra uppdraget som frivillig senior också på distans. En digitalbank/plattform
byggs upp var frivilliga seniorer kan dela med sig av sitt kunnande.
Drygt 250 personer är engagerade som frivilliga seniorer runt om i Svenskfinland och på Åland.
Verksamheten omfattar drygt 100 skolor, 15 daghem samt ett fåtal eftisar.
Verksamheten är ett samarbete med Pensionärsförbundet, Marthaförbundet, Förbundet Hem och
Skola, Finlands svenska lärarförbund och Folkhälsan. Folkhälsan ansvarar för den praktiska
verksamheten och administrationen.

Samarbetet med Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland fungerar själv som arbetsgivare och har en budget på 1,9
miljoner, varav drygt hälften finansieras med medel genererad av Penningautomatföreningen på
Åland, PAF.
I Förbundets verksamhetsplan och budget ingår många insatser som omfattar Åland, bl.a.
föreningsstöd, livsstilsfrågor och familjearbete. Vi arbetar med att ännu bättre ta tillvara
synergieffekterna. Landskapsföreningens medarbetare är medlemmar i Förbundets arbetsgrupper
och verksamhetsledaren med i Förbundets ledningsgrupp.
I Förbundets budget ingår dessutom direkta understöd till Landskapsföreningen på Åland. Stödet
består av 44 000 € för föreningsstöd, 57 400 € för hälsofrämjande vattenaktiviteter i terapibassängen
i Allaktivitetshuset, 44 000 € för ungdomsarbete,20 000 € för verksamhet inom familjer och
relationer, 10 000 för verksamhet för äldre, ett resebidrag till gemensamma möten på högst 15 500
samt anslag för 100 års festligheter på 5 000 €. Totalt är understödet 196 000 €.
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6 Insamlingskampanjer
Insamlingskampanjer - Finlands Lucia och Majblomman ger möjlighet att samla medel, lyfta upp
viktiga hälsofrågor, och utgör också viktiga kulturtraditioner som skapar samhörighet och stärker
socialt kapital.
Majblomman är Folkhälsans äldsta insamlingsform och Finlands äldsta välgörenhetsmärke. År 2020
såldes inga märken utan kampanjen förverkligades helt virtuellt, vilket också innebar uteblivna
inkomster för lokalföreningarna. Insamlingsändamålet görs mer konkret genom att lyfta upp hur
medlen används för lokalt arbete med simundervisning- och livräddning.
Folkhälsan är huvudman för Finlands Lucia, Lucia på Åland och även i många kommuner i Finland.
Finlands Lucia ger folk möjlighet att visa socialt ansvar genom att delta med sin tid eller med
ekonomiskt understöd. Insamlingsändamålet familjer, barn och unga i svåra livssituationer. Ett viktigt
syfte är att lyfta fram frågor till allmän diskussion och höja medvetandenivån om svåra
samhällsfenomen. Lucia är en viktig kulturtradition som skapar samhörighet och gemenskap över
generationsgränser. Lucia är även en ambassadör för den svenskspråkiga kulturen i Finland. Kring
Lucia ordnas olika aktiviteter vars intäkter tillförs insamlingen.
Kampanjen förverkligas i samarbete med Folkhälsans kommunikationsavdelning som producerar
kröningsevenemanget, redskap för röstningen och material om insamlingsändamålet.
Luciakampanjen omfattar rekrytering av kandidater, val av tio kandidater via en jury, insamling och
evenemang som kröningsfest i Domkyrkan i Helsingfors, kortege genom staden, marknad och
familjefester samt koordinering av besök på institutioner, boenden daghem och skolor.
Åbo Lucia ordnas av Folkhälsanföreningen i Åbo. Kröningen i domkyrkan samlar tusentals åskådare
och de insamlade medlen tillfaller den nationella luciainsamlingen.
Den frivilliga insatsen är en förutsättning för förverkligandet av uppdraget, drygt 100 frivilliga deltar i
kampanjen, bl.a. Luciakandidaterna, kören,” luciamammorna/-papporna”, luciajuryn, krönaren och
olika arbetsgrupper. Folkhälsans samarbetsparter i Finlands Lucia är Hbl och YLE.
Kampanjverksamheten innefattar också PR-produkter som dels stöder föreningarnas
medelanskaffning och dels skapar synlighet för organisationen. Produkterna har en klar koppling till
våra verksamheter och vi strävar efter att de är hållbara. I 100 års jubiléets tecken lanseras nya
produkter vilka kopplar till temat NaturKraft.

Folkhälsan förbund

Verksamhetsplan 2021

28 (35)

7 Personal
Budgeten 2021 omfattar ca 90 personarbetsår (87 år 2020) för månadsanställd person och den
budgeterade timresursen (502 000 €) motsvarar ca 14 personarbetsår, (14 år 2020). Via understöd till
landskapsföreningen Folkhälsan på Åland ingår i Förbundets budget ytterligare ca två årsverken.
Totalt omfattar budgeten sålunda ca 106 personarbetsår (103 år 2020).
Antalet anställda på månadsbasis uppgår till 102 personer. Av dem har 74 personer en
heltidsbefattning och 28 personer en deltidsbefattning. 78 personer är anställda tillsvidare och 24
personer har ett tidsbundet avtal inom projekt eller längre vikariat.
Förbundets fem nyckelbeteenden fungerar fortfarande som ledstjärna: Vi håller riktningen, vi
kommunicerar, vi tar ansvar, vi utmanar och vi firar framgång. I slutet av år 2020 görs en
personalenkät (KIvaQ) som utgör bas för fortsatt arbete med arbetshälsa. Särskild vikt fäst vid den
psykiska hälsan som påverkas av de många osäkerhetsfaktorer och kraven på snabba ändringar i
verksamheten som pandemin innebär. Förbundets åtgärdsplan för likabehandling och jämställdhet
uppdateras.
Den kontinuerliga kompetensutvecklingen består av både externa och interna utbildningar och
självstudier. Dessa i specificeras närmare i personal- och utbildningsplanen som uppdateras
utgående från den kompetenskartläggning som görs i slutet av 2020.
För att stöda balansen mellan arbete och privatliv och stöda arbetstrivsel och välmående har
Folkhälsan gruppen gått med i Befolkningsförbundets program för att bli en familjevänlig
arbetsplats.
I UUA (utvecklandet och upprätthållandet av arbetsförmåga) ingår bland annat motions- och
kulturförmån samt en frukt per dag samt ortvisa friluftseftermiddagar och kickoff tillfällen på initiativ
av personalen. Vi utvecklar samarbetet med företagshälsovården för att förebygga arbetsrelaterad
belastning och främja arbetshälsan. Som huvudleverantör för företagshälsovårdstjänster fungerar
AAVA. Folkhälsans förbund är medlem i Välfärdsbranschens arbetsgivarförbund (HALI rf).
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8 Administration och Ekonomi
Extern kommunikation
Kommunikation är en integrerad del av hälsofrämjandet. Vi bör ha en ömsesidig dialog med våra
målgrupper. Ökad hälsoläskunnighet - att kunna förstå och tolka information om hälsa - har blivit
allt viktigare. I dagens läge finns en uppsjö av information om hälsorelaterade frågor som är
missvisande och direkt felaktig. Vi är beroende av att få ut vårt budskap, så att det erbjuder
möjligheter till handling och engagemang. Det behövs också information och marknadsföring av
verksamheterna.
Förbundet anlitar gruppens gemensamma kommunikationsavdelning som ingår i Samfundet,
beställningsprocesserna förtydligas. För effektiv kommunikation behövs både samordning på
gemensamma kanaler och möjlighet att nå ut med hälsofrämjande kommunikation till bred publik.
Genom interna utbildningar ska vi öka personalens och de frivilligas kunnande i digitala verktyg och i
de kanaler som finns till förfogande.
Förbundet har även en egen kommunikatör vars uppgift är att samordna materialbeställningar och
med respektive sakkunnig planera genomförande och marknadsföring av verksamheten.
Kommunikatören har en viktig roll i planering och genomförande av kampanjer och evenemang.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering är en fortgående process som stöder verksamhetsutvecklingen. Det
arbetet stöds av en modell för verksamhetsplanering som bygger på uttalade mål som kan nås på
3 – 5 års sikt och delmål som kan nås under verksamhetsåret eller påföljande år. För varje delmål
finns beskrivet vilka insatser som behövs och vilka de förväntade prestationerna och resultaten är. I
verksamheterna skall det finns beaktat och dokumenterat hur målgruppen varit delaktig i behovsoch målformulering, i genomförande samt vid utvärdering. Det redskap som används för detta är
den s.k. LFA-metoden (Logical Framework Approach). Därmed kan också en överskådlig
rapportering göras regelbundet.
Utvärdering ingår i planering, genomförande och bedömning av resultaten. Där finns en systematisk
pröva-på-kultur baserad på innehållskunnande, deltagarnas synpunkter och självutvärdering.
Fungerande modeller skall kunna skalas upp och spridas. Det är tydligare hur forskningsbaserad
kunskap används, och då det är ändamålsenligt används samma offentligt sammanställda
indikatorer som görs för kommunernas, landskapens och myndigheternas uppföljning av
befolkningens hälsa och välfärd. Verksamheten granskas utgående från resultat.
På basen av Förbundets uppföljningssystem för evenemang och gruppverksamheter sammanställs
information i grafiskt format som finns tillgängligt på intran. Som en del av utvecklandet av
uppföljningen börjar kvalitativa aspekter följas upp på ett mer enhetligt och heltäckande sätt. Den
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planerade stegvisa integreringen med det kurshanterings- samt CRM system som förbundet
använder sköts upp år 2020 pga. det merarbete COVID19 föranledde och arbetet påbörjas i stället år
2021.
En långsiktig satsning som kopplar till ett resultatinriktat arbete är samverkan med forskning och
utbildare så som universitet och yrkeshögskolor. Förbundets roll är inte att bedriva forskning, utan
att på ett framgångsrikt sätt omsätta teori i praktiskt arbete utgående från relevant kunskap. För att
stöda detta vidareutvecklas interna processer och redskap så att personal och frivilliga smidigt kan
sköta och rapporter sina uppdrag. Förbundet har en utvecklingschef och en intern arbetsgrupp för
utvärdering.

Budget
Verksamhetens kostnader för kalenderåret 2021 uppgår i budgeten till 9,9 milj. € jämfört med 9,7
milj.€ året innan.

KOSTNADSFÖRDELNING 2021
Personalkostnader, 63 %
(6,2 milj.€)

0,6 milj. €

Förnödenheter, 3 %
(0,3 milj.€)

1,3 milj. €

Hyreskostnader, 14 %
(1,4 milj.€)

1,4 milj €
6,2 milj.€
0,3 milj. €

Tjänster, 13 %
(1,3 milj.€)
Understöd, 6 %
(0,6 milj. €)
Övriga kostnader, 1 %
(0,04 milj.€)

Finansiering av verksamheten
Den externa finansieringen uppgår till 3,75 milj. € (38 %) och Samfundets verksamhetsanslag för
2021 beräknas vara 6,12 milj.€ (62 %).
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2020

2021

% förändr.

Externa kostnader

9 873 531

9 667 906

2,1

Finansiering av verksamheten
Externa understöd
Övriga externa intäkter
Externa intäkter totalt.
Fonduttag, Samfundet folkhälsan

2 097 846
1 655 685
3 753 531

1 803 895
1 744 011
3 547 906

16,3
-5,1
5,8

3 724 500
90 000
325 000
961 000
58 000
76 500

3 737 500
90 000
340 000
931 000
60 000
76 500

-0,3
0,0
-4,4
3,2
-3,3
0,0

Inrikting barn och unga
Inrikting äldreverksamhet
Regionfonder
Synskadeanpassad verksamhet
Specialfond Kyrkslätt
Allmänna

0,0
0,0

Självtäckande fonder/fonder för spec.ändam.
Samfundets allmänna medel.
Testamente för speciellt ändamål (Mattbäck)
Folkhälsan medel totalt

5 235 000
885 000

5 235 000
885 000

6 120 000

6 120 000

0,0

Intäkter totalt

9 873 531

9 667 906

2,1

Externa intäkter per avdelning
Avdelning

Externa
understöd

Avg. Och
ersättn.

Insaml./
Donationer

Övriga intäkter

INTÄKTER
TOTALT

jmf
2020

Livsstilsenheten

160 000

878 775

0

3 000

1 041 775

1 086 675

Familjer och relationer

794 094

116 220

0

200

910 514

758 595

Region Österbotten

474 472

312 033

0

6 337

792 842

701 209

Region Nyland

182 970

210 570

0

10 500

404 040

356 141

Region Åboland

181 494

8 550

0

52 500

242 544

244 322

0

48 000

0

0

48 000

63 000

87 816

0

0

2 000

89 816

92 963

0

16 500

150 000

57 500

224 000

245 000

1 880 846
1 763 895

1 590 648
1 468 831

150 000
165 000

132 037
150 179

3 753 531
3 547 905

3 547 905

Övr.föreningsstöd
Administration
Tillförda medel
FOLKHÄLSANS
FÖRBUND
Jmf. 2020
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De externa understöden är uppdelade enligt följande:
Specifikation av understöd
STEA
Stiftelsen Brita Maria Renlund

2021

jmf 2020

1 345 816

1 280 816

90 000

89 000

Fadderortstiftelsen i Österbotten

190 000

125 000

Stiftelser i Åbo

105 250

106 000

Svenska Folkskolans vänner

20 246

16 544

Bidrag från landskapsför.

57 000

57 000

Övriga understöd

72 534

89 535

Understöd totalt

1 880 846

1 763 895

217 000

40 000

2 097 846

1 803 895

Eu stöd / statsunderstöd
TOTALT

Samfundets understöd är uppdelat i minnesfonder (allmänna medel), självtäckande fonder (15 st.)
samt fonder för speciella ändamål (16 st.). Förbundet använder ca 119 % av den uppskattade
disponibla avkastningen från fonder inom Samfundet vars användningsändamål är hälsofrämjande
verksamhet.
Förbundet utvecklar vidare en transparent och tydlig redovisning och rapportering. Förbundets
ekonomi bygger på att bidragsgivarna har förtroende för att medel används effektivt och enligt
överenskommelse. En regelbunden dialog förs med bidragsgivare. Förbundet har ett ansvar för att
Samfundets fonder med egen täckning används optimalt, vilket också påverkar valet av
tyngdpunktsområden. Den största delen av Förbundets finansiering är från dessa fonder (5,2 milj. €).

Ny verksamhet/största skillnaderna till år 2020
•

Satsningar med anledning av Folkhälsan 100 år:

-

Fester för alla frivilliga i samband med landskapsföreningarnas vårmöten (maj/juni)

-

Friluftsevenemang/fester i september/oktober för att presentera verksamhet och rekrytera
nya medlemmar (tre i Nyland, ett i Åboland, ett på Åland och tre i Österbotten)

-

Naturkampanjen Ut och Njut

-

Turné till skolor (åk 7 – 9) med temat trygga relationer och gemenskap med koppling till
vänelevsverksamheten med Vasa Teater

-

Skolorna utmanas att skicka in sina bästa åtgärder för att främja gemenskap

-

Turné till familjecaféer och daghem med Unga Scenkompaniet

Folkhälsan förbund

Verksamhetsplan 2021

33 (35)

- ”Extra” inslag i ordinarie verksamheten, t.ex. en mer omfattande Simbilsturné
• Under 2020 förnyades processerna för rekrytering, introduktion och handledning för
frivilliga inom de olika nätverken. Förbundet har också utvidgat alternativen för frivilliga att
engagera sig. Denna process utvecklas vidare och samordningen av frivilligverksamheten
omorganiseras så att den görs regionalt.
• Ungdomskompentenscenter verksamhet som erhåller understöd från undervisnings- och
kulturministeriet via XAMK som är huvudman för projektet inleddes i augusti 2020.
• Ungdomsarbetet på Förbundet utökas och utvecklas särskilt med tyngdpunkt på psykisk
hälsa, känsla av sammanhang och respektfulla relationer.
• Projektet ”Jämställt föräldraskap” påbörjades i april 2020 (STEA 2020 – 2022) och ingick inte
i planen för 2020
• Förbundets och Folkhälsans forskningscenters gemensamma forskningsprojekt där det
övergripande målet är att se om det finns ett samband mellan utomhuspedagogik och
fysisk aktivitet, psykisk hälsa, akademiska färdigheter samt naturkontakt bland elever i
svenskspråkiga grundskolors lägre klasser i Åboland.
• STEA projektet för ”FHille för en god skolstart” tar slut 2020. I budgeten ingår understöd
från Samfundet.
• En 1,5 % löneförhöjning från juli beaktas och bikostnaderna beräknas till 22,5 %.
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Budgeten 2021 per avdelning
Folkhälsans Förbund
Budget 2021 / t. euro

BG 2021

BS 1-12-2019

BG 2020

Årsverken mån.anst.

Kostnader Ext.intäkter Kostnader Ext.intäkter Kostnader Ext.intäkter bg 2020

bg 2019

Livsstilsenheten

-1 637

1 042

-1 662

1 087

-1 594

1 035

13,1

13,3

Familjer och relationer

-2 233

911

-2 182

759

-2 022

798

27,0

25,7

Regionalt hälsofrämjande i Nyland

-1 461

404

-1 349

356

-1 317

324

16,4

15,4

Regionalt hälsofrämjande i Åboland

-715

243

-705

244

-717

281

6,8

6,8

Regionalt hälsofrämjande på Åland

-196

0

-191

0

-174

0

-1 892

793

-1 817

701

-1 738

760

19,4

19,0

-535

48

-608

63

-364

0,3

0,3

-176

89

0,0

0,0

-1 156

90

-1 100

93

-979

50

7,6

7,0

-49

224

-54

245

-44

247
90,5

87,4

Regionalt hälsofrämjande i Österbott
Övrigt föreningsstöd
Kommunikationsavdelningen
Ledning och staber

0

Tillförda medel

0

Finansieringsverksamhet

0

0

Kostnader / Intäkter totalt

-9 874

Bidrag 1 exkl. Samfundets understöd

-6 120

-6 120

-5 541

Samfundets understöd till Förbundet

6 120

6 120

5 715

3 754

-9 668

Bokslutsdispositioner
Folkhälsans Förbund, resultat
Bidrag 1 = Totala externa kostnader - externa intäkter

1
3 548

-9 126

-21
0

0

153

3 586
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Budgeten 2020 per konto med jämförelseuppgifter
BUDGET 2021

2021 BG

2020 BG

BF 1-6.2020

2019 BS

Avgifter och ersättningar
Understöd
Penninginsamlingar
Övriga intäkter
Externa intäkter
INTÄKTER TOTALT

1 590 648
1 880 846
150 000
132 037
3 753 530
3 753 530

1 468 831
1 763 895
165 000
150 180
3 547 906
3 547 906

418 629
984 575
775
26 040
1 430 019
1 430 019

1 479 651
1 747 336
159 485
199 196
3 585 668
3 585 668

Varor för tillverkning och försäljning
Löner
Lönebikostnader
Övriga personalkostnader
Förnödenheter
Fastighetskostnader
Tjänster
Understöd
Övriga kostnader
Externa kostnader totalt
Avskrivningar och kalkylräntor
Koncerninterna fasta hyror
Koncerninterna kostnader
Kostnader från Samfundet och dess konc.
KOSTNADER TOTALT
Bokslutsdispositioner
RESULTAT utan fh understöd

52 320
4 643 371
1 058 758
534 010
276 772
345 052
1 192 368
601 500
43 182
8 747 334
0
1 021 130
105 066
1 126 196
9 873 531

54 320
4 428 649
1 008 446
596 892
293 265
369 422
1 229 851
549 000
37 235
8 567 080
0
1 000 552
100 274
1 100 826
9 667 906

29 069
2 210 724
442 944
141 316
126 488
111 232
429 233
409 326
16 491
3 916 822
0
481 434
30 890
512 324
4 429 146

-6 120 000

-6 120 000

-2 999 127

55 172
4 258 873
849 516
483 408
306 258
333 746
1 144 887
541 543
43 733
8 017 135
0
993 561
115 430
1 108 991
9 126 126
21 016
-5 561 473

6 120 000

6 120 000

3 060 000

5 714 556

0

0

60 873

153 083

90,25

87,40

81,84

82,65

SAMFUNDETS UNDERSTÖD
RESULTAT
Antal årsverken (månadsanställda)

