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Verksamheten ses över med hjälp av 
spetsprojekt 
 
De verksamhetsformer och tjänster som hänför sig till social- och hälsovårdsreformen ses redan nu 
över inom ramen för regeringens spetsprojekt. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för fem 
spetsprojekt som syftar till att 

 förbättra de tjänster som riktar sig till äldre, närstående- och familjevårdare, barn, familjer 
och partiellt arbetsföra 

 främja hälsa och välfärd och minska ojämlikheten och  

 slå ihop tjänster till klient- och patientorienterade helheter. 

 

Hemvården för äldre utvecklas och 

närståendevården för alla ålderskategorier 
förbättras 

Målet med detta spetsprojekt är att utveckla tjänsterna för äldre 
personer och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare 

och bättre samordnade än för närvarande. Tjänsterna utvecklas inom ramen för åtta försöksprojekt på 
landskapsnivå. Genom de regionala försöksprojekten söker man efter verksamhetsmodeller för att se över 
hemvården för äldre samt närstående- och familjevården med tanke på social- och hälsovårdsreformen.  

Nyckelpersoner är de 19 förändringsagenter som är verksamma i landskapen. Huvudstadsregionen har en 
egen förändringsagent. Förändringsagenten har till uppgift att aktivt vara med och förenhetliga och utveckla 
tjänsterna. 

stm.fi/sv/spetsprojekt/hem-och-narstaendevarden 

 

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom 

ett riksomfattande utvecklingsprogram 

Inom ramen för programmet för utveckling av barn- och 
familjetjänster utvecklas tjänsterna så att basservicen stärks och 
tyngdpunkten förskjuts till förebyggande tjänster och stöd som ges i 

ett tidigt skede. Programmet gäller alla tjänster: rådgivningsbyråer, övrig hälso- och sjukvård, barnskydd, 
skola, småbarnspedagogik och fritidstjänster. 

Programmet inbegriper sammanlagt 19 försöksprojekt på landskapsnivå. I regionerna är 
förändringsagenterna pådrivande aktörer: det finns en agent i varje landskap och en i huvudstadsregionen. 
Förändringsagentens viktigaste uppgift är att arbeta för och koordinera att projektmålen uppnås i det 
kommande landskapet. 

stm.fi/sv/spetsprojekt/barn-och-familjetjanster 
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Kundorienterad service 

Spetsprojektet inbegriper flera delprojekt inom vilka social- och 
hälsovårdstjänsterna slås ihop till klient- och patientorienterade 
helheter. Till delprojekten hör bl.a. ett försök med servicesedlar, e-
tjänster för egenvård, ett offentligt servicelöfte och en 
verksamhetsmodell för erfarenhetsexpertis och klienters och 

patienters deltagande. 

stm.fi/sv/spetsprojekt/kundorienterad-service 

 

Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten 
bli mindre 

Målet med spetsprojektet är att i den offentliga sektorns, den 
privata sektorns och tredje sektorns verksamhet införa 
evidensbaserad god praxis. Med den främjas välfärden, hälsan och 

förmågan att ta ansvar inom de befolkningsgrupper som är mest utsatta, och ojämlikhet och utslagning 
förebyggs.  

Det pågår sammanlagt tio projekt som hänför sig till sex olika huvudteman, bl.a. sunda levnadsvanor, stärkt 
psykisk hälsa och förebyggande av ensamhet.   

stm.fi/sv/spetsprojekt/halsa-och-valfard/material 

 

Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra 

Spetsprojektet Vägar in i arbetslivet för partiellt arbetsföra har som 
mål att förändra de partiellt arbetsföras ställning på 
arbetsmarknaden. Ställningen på arbetsmarknaden stärks så att de 
partiellt arbetsföra kan fortsätta i arbetslivet eller i högre grad än i 
dag få arbete på den öppna                           

arbetsmarknaden.  

Projektet har två huvudsakliga mål: en reform av servicesystemet och på arbetsplatserna så att partiellt 
arbetsföra ska kunna sysselsättas samt undanröjande av bidragsfällorna i samband med invalidpension och 
förvärvsinkomst. Projektet håller på att inleda regionala försöksprojekt. 

stm.fi/sv/spetsprojekt/vagar-in-i-arbetslivet-for-partiellt-arbetsfora 
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