CASE FAMILJEARBETE: Inbesparingar genom
en ny hälsorådgivningsbyrå
I början av 2000-talet präglades barnskyddet i Imatra av brådska. Ett betydligt större antal barn
och unga fanns inom ramen för både den öppna vårdens stödåtgärder och i vård utom hemmet
jämfört med genomsnittet i landet. Kostnadsökningen var som värst nästan en miljon euro per år.
I staden uppstod en gemensam uppfattning om att någonting måste göras. Tjänster som stöder hela
familjen skulle förstärkas så att familjerna kunde få stöd i tid. På så sätt skulle problemen inte
kunna växa sig så stora att man behöver dyra tjänster, såsom vård utom hemmet via barnskyddet,
psykiatrisk sjukhusvård av barn och unga eller boendeservice dygnet runt.
Man förstärkte familjestödet genom att omvandla mödra- och barnrådgivningen till en
hälsorådgivningsbyrå. Målet var att den allmänna servicen skulle ge föräldrarna ett tillräckligt
effektivt stöd för uppfostran och i vardagen. Det här innebar en förändring av tanke- och
handlingssättet i hela organisationen.
Man beslöt att erbjuda familjerna stöd på platser, där man möter människor på ett naturligt sätt,
till exempel i hemmen, daghemmen och skolorna. Förhållandet mellan bas- och specialservice
ändrades på så sätt att största delen av specialserviceresursen inriktades på att förstärka den
allmänna servicen.

Kostnader:
I budgeten för år 2009 satsades cirka 200 000 euro på att utöka familjerådgivningspersonalen med
sex personer. Senare har resurser kunnat överföras från till exempel upptagningshemmet för barn
till barnskyddets familjearbete.

Inbesparingar:
År 2014 var totalkostnaden för tjänsterna inom barnskyddet i Imatra ungefär 2 miljoner euro lägre
än vad den skulle ha varit om kostnadsökningen hade fortsatt enligt trenden i början av 2000-talet.

Observera:
Det är fråga om kommunens eget utvecklingsarbete, ingen vetenskaplig undersökning. Inget
undersökningsarbete har kombinerats med utvecklingsarbetet. Resultaten har man fått från kommunens egen
uppföljningsbudget, och de beaktar inte individuella utvecklingsåtgärder eller samhällets övriga utveckling.

Källor:
●

Säästöjä lapsiperheiden palveluremontilla. (Inbesparingar genom omstrukturering av
service för barnfamiljer) Rapportbilaga: Kuntien kuvaukset lapsiperheiden palvelujen
kehittämisestä / Lapsipolitiikan ja lapsipalvelujen uudistaminen Imatran kaupungissa.
(Kommunernas beskrivningar av utvecklingen av service för barnfamiljer/Förnyande av
barnpolitiken och tjänsterna inom barnskyddet i Imatra stad) Kunnallisalan
kehittämissäätiö 2015 (Kommunalbranschens utvecklingsfond 2015)

