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5. ESF-prioritering: Finland av sociala innovationer
Sociala innovationer nämns som ett mål för samtliga prioriteringar i programdokumentet. Därutöver
fokuserar man i prioritering 5 på att ta fram sociala innovationer för att hjälpa upp livssituationen för
barn och unga som är klienter inom barnskyddet samt placerade utanför hemmet. Målet är i synnerhet att genom medarbetarnas kompetens utveckla barnskyddet och kvaliteten på det, inklusive
anknutna tjänster och olika stödåtgärder. Särskild vikt fästs vid att genom lokala multiprofessionella nätverk tillhandahålla tjänster enligt barnens och ungdomarnas behov.
Genom att verksamheten förbättrar kvaliteten på den tillgängliga servicen har den betydande positiva effekter på barnskyddsklienternas välbefinnande, livskvalitet och hälsa. Genom utvecklingen
av tjänsterna för barn och unga i målgruppen samt av tjänsterna och insatserna i barnskyddsprocessen i samarbete med aktörerna får en allt större grupp människor möjligheter till ett bättre liv,
utbildning och sysselsättning. Detta stärker känslan av delaktighet, vilket är förenligt med principerna för hållbar utveckling.
Prioriteringen ökar handlingsmöjligheterna för personer som befinner sig i en utsatt situation samt
minskar den faktiska och den upplevda ojämlikheten. Eftersom verksamheten även omfattar familjerna av barn och unga som är klienter inom barnskyddet har utvecklingsinsatserna stor spännvidd
och de stärker hela befolkningens möjligheter att delta i samhällelig verksamhet.
Antalet barnskyddsklienter har ökat och ohälsan bland dem har varit på tapeten i offentligheten.
Utan ESF-finansiering för dessa utvecklingsinsatser skulle det inte vara möjligt att reagera snabbt
på dessa utmaningar. Eftersom till exempel leverantörerna av vård utom hemmet redan är kända
går det att tydligt avgränsa målgruppen på förhand. Då är det också möjligt att tillhandahålla kvalitativt likformig service runt om i Finland och på så sätt främja likabehandlingen av de barn och
unga som omfattas av servicen. Kraven på resultatgivande verksamhet är högre än normalt inom
prioriteringen för sociala innovationer. Genom att utveckla systemets funktion och ta hänsyn till aktörerna såväl inom öppenvården och eftervården som inom samarbetsnätverket för barnskydd kan
man åstadkomma önskade förändringar på systemnivå.
Framgångsrika utvecklingsinsatser förbättrar tillgången till lägligt insatta tjänster, vilket minskar eller till och med undanröjer behovet av senare tjänster och därmed reducerar kostnader. Genom att
exempelvis stödja unga barnskyddsklienters utbildning och sysselsättning kan man på lång sikt
minska deras beroende av utkomststöd och därmed bidra till uppfyllelsen av ekonomisk hållbarhet.
Det multiprofessionella nätverket kan också antas göra servicen smidigare, reducera kostnaderna
och minska belastningen i serviceleverantörernas arbete.
Konsekvenserna för den naturliga miljön härrör främst från utformningen av nya tjänster som dels
främjar koldioxidsnålhet och tillgänglighet, dels minskar fysiska transporter genom digitala tjänster
och bättre digital tillgänglighet. Det finns många indikatorer som kopplar klientrelationer inom vård
utanför hemmet och barnskyddet till social utsatthet som vuxen. I den omfattning som insatserna
kan undanröja negativa fenomen som är förknippade med marginalisering, kan de förbättra trivseln
och den upplevda tryggheten i boendemiljöerna.

