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SFP vill se ett samhälle där ingen blir 
utanför. Utslagning är inte bara en 
tragedi för den unga själv, utan också 
en kostnad i miljonklassen för sam-
hället.

Det finns inte bara en faktor som 
orsakar utslagning, därför behöver vi 
mångsidiga åtgärder för att förhindra 
det. Samarbetet mellan de instan-
ser som kan påverka till det bättre 
måste fungera och vårdkedjorna 
behöver vara smidiga. Det behövs 
såväl omedelbara åtgärder som mer 
långsiktiga för att förbättra situatio-
nen för de unga. För att få till stånd 

en förändring måste finansieringen 
vara hållbar och långsiktig.

När vi planerar service och stöd-
former ska det vara självklart att 
också lyssna på de barn och unga 
som berörs. De vet bäst hurudant 
stöd och vilken service de har nytta 
av. Vi behöver individuella lösningar 
och stödet och servicen ska utgå från 
den enskilda individen och de behov 
som personen har.

Invandrare löper större risk för ut-
slagning och därför är våra åtgärder 
viktiga också i integrationsarbetet.
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Barnens  
familje
situation har 
stor inverkan 
på ungdoms
åren.



BARNFAMILJERNA BEHÖVER VÅRT STÖD

• Rätt riktade och tidiga åtgärder för att hjälpa och stöda 
barnfamiljerna (till exempel kommunernas hemtjänst för 
barnfamiljer)
• Hela familjen måste tas i beaktande då föräldrarna 
 upplever problem
• Alla barn och unga ska ha möjlighet till en hobby

Alla barn ska ha likvärdiga möjlighe-
ter för att få en bra start i livet, obe-
roende var i landet man bor. Ju bättre 
nätverk och stöd en barnfamilj har, 
desto mer resurser har familjen.

Undersökningar visar att barnens 
familjesituation har stor inverkan på 
ungdomsåren. Därför är satsningar 
på stöd för barnfamiljer och föräldrar 
ett av de mest effektiva sätten för att 
förhindra utslagning i senare skede. 
Fungerande basservice och tidigt 
ingripande spelar en nyckelroll. Med 
förebyggande åtgärder kan vi lösa 
problemen innan till exempel beho-
vet att omhänderta barnet uppstår. 
Mödra- och barnrådgivningen som 
når så gott som alla barnfamiljer i 
landet är i nyckelroll då det handlar 
om att kunna ge stöd tidigt. En del 
kommuner har också inrättat så 
kallade familjerådgivningscentraler 
där ett mångprofessionellt team kan 
hjälpa och stöda hela familjen, den 
här verksamheten kunde med fördel 
utvidgas till alla delar av landet.

Förebyggande åtgärder är också 
mer effektiva rent ekonomiskt. 

Fattigdom i spädbarnsfamiljer utgör 
en större risk för utslagning än fattig-
dom i barnfamiljer. Därför är det vik-
tigt att stöda familjer med under två 
år gamla barn. Forskning visar att det 
är under den tiden som stödtjänster 
ger den största effekten och den tid 
då barnet är mest sårbart.

Omgivningen och växelverkan 
spelar en stor betydelse för bar-
nets utveckling och tillit till andra 
människor. Bristen på växelverkan 
kan resultera i att barnet har svårt att 
söka hjälp då det blir äldre. I familjer 
där föräldrarna inte har tillräckligt 
energi för att läsa åt barnet löper de 
större risk att få ett sämre ordförråd 
och svårigheter att uttrycka sig själv. 
Biblioteksverksamheten i kommu-
nerna är därför viktig och värd att 
satsa på. Biblioteken har bland annat 
som uppgift att avgiftsfritt erbjuda 
material samt främja läsning.

Både barnets och hela familjens 
situation borde tas i beaktande då 
föräldrarna drabbas av problem. 
Sjukdomar, fattigdom och arbets-
löshet skapar en stor press för små 



barn och symptomen märks långt 
senare. Familjens svårigheter hante-
ras i dagens läge oftast skilt och av 
olika instanser, fast det bästa vore att 
försäkra sig om att barnets vardag 
ändras så lite som möjligt samtidigt 
som man tar itu med föräldrarnas 
problem. Oberoende av föräldrarnas 
situation är det viktigt att barnet 
kommer till skolan och sina hobbyer. 
I kommunerna måste man dessutom 
se till att alla barn har möjlighet till 
hobby, ingen får bli utan de fritids-

sysselsättningar och sociala kontak-
ter som hobbyn ger.

Utslagning kan gå i arv från en 
generation till nästa. Vi kan förhin-
dra det genom att ge barnfamiljer 
tillräckligt stöd. SFP vill se tillräck-
liga satsningar på kommunernas 
hemtjänst för barnfamiljer. För de 
familjer som behöver stöd och hjälp 
ska det vara låg tröskel att ta kontakt 
med hem tjänsten.

SOCIALSKYDDET SKA STÖDA FAMILJERNA

• Höj ensamförsörjartillägget och koppla bort det från ut-
komststödet
• Familjeledigheterna behöver förnyas enligt 6+6+6-modellen

Barnfattigdomen har ökat i Finland. 
Allra vanligast är fattigdom bland 
ensamförsörjarfamiljer. Antalet barn 
i fattiga familjer har nästan tre-
dubblats under de senaste 20 åren. 
Kring 20 procent av alla familjer är 
ensamförsörjare och i största delen 
av fallen, 86 procent, är mamman 
vårdnadshavare. För tillfället är 
20procent av ensamförsörjarfamiljer-
na låginkomsttagare. Under medlet 
1990-talet var andelen ungefär tio 
procent.

 Socialskyddet måste stärkas i 
Finland. Ensamförsörjarfamiljer har 
många utmaningar och för att un-

derlätta situationen måste ensamför-
sörjartillägget höjas. Barnbidragets 
ensamförsörjartillägg och utkomst-
stödet ska dessutom kopplas ifrån 
varandra. På det sättet kan ensam-
försörjarnas ekonomiska situation 
förbättras. Det är orättvist att det 
är just ensamförsörjarna som kan gå 
miste om nyttan med ensamförsör-
jartillägget i barnbidraget.

SFP vill att barnfamiljers eko-
nomiska situation är trygg. Mam-
mornas deltagande i arbetslivet är 
kopplat till detta och därför behövs 
också en familjeledighetsreform.





SMÅBARNSPEDAGOGIK AV HÖG KVALITET

BARNENS VÄLMÅENDE ÄR  
GRUNDEN FÖR INLÄRNING

• Barn som fyllt tre år ska få delta i fyra timmar avgiftsfri 
småbarnspedagogik per dag
• Vi vill införa en tvåårig förskola som till en början ska vara 
frivillig för 5-åringar
• Gruppstorlekarna får inte förstoras

• Elevvården och elevhandledningen ska ha tillräckliga 
 resurser för att kunna stöda barnen i skolan
• Låg tröskel för att få stöd i skolan
• De elever som har behov av det ska få gå ett tilläggsår i 
 grundskolan
• Närundervisningsgaranti vid andra stadiet
• Alla elever i de lägre skolklasserna ska få delta i 
 eftisverksamhet, också under skolledigheterna

Familjens socioekonomiska bak-
grund har en allt större betydelse för 
barnets skolframgångar. Den utveck-
lingen måste stoppas. Alla barn ska 
få samma möjligheter att lyckas. Ju 
mer och mångsidigare vi satsar på 
småbarnspedagogik, desto mindre 
behövs korrigerande åtgärder senare.

I Finland deltar endast kring 75 
procent av barnen i småbarnspeda-
gogiken. Det här är alarmerande, 
med tanke på hur viktigt småbarns-

pedagogik är för barnets inlärning, 
sociala färdigheter och utveckling. 
Finland är på en klart lägre nivå än 
resten av Norden, där deltagandet 
är 90-98 procent. Därför vill SFP 
trygga en småbarnspedagogik av hög 
kvalitet till alla barn, oberoende av 
föräldrarnas ekonomiska situation. 
För att trygga kvaliteten godkänner 
SFP inte heller större gruppstorlekar 
för barn över tre år. Den subjektiva 
rätten till dagvård är viktig.

För att våra barn ska klara grund-
skolan och andra stadiet så bra som 
möjligt behöver de må bra. Alla barn 

ska ha rätt till en trygg och trivsam 
skola utan mobbning. En av grunder-
na för välmående är att lätt kunna 





Låg tröskel  
för att få hjälp 
och stöd i 
skolan samt 
 tillräckliga 
 resurser är 
centralt för att 
våra barn ska 
må bra.



träffa en skolkurator, -psykolog och 
hälsovårdare. Det behövs också fler 
psykiatriska sjukskötare till skolorna. 
Oberoende av var i landet man bor 
ska man ha rätt till den servicen.

Låg tröskel för att få hjälp och stöd 
i skolan och tillräckliga resurser är 
centralt för att våra barn ska må bra. 
Vårt lands framtid är beroende av att 
vi ger kommande generationer bästa 
möjliga förutsättningar. Eleven har 
rätt att få handledning och stöd un-
der hela den grundläggande utbild-
ningen. Man talar om trestegsstöd då 
stödet är indelat i tre nivåer: allmänt 
stöd, intensifierat stöd, och särskilt 
stöd. I praktiken fungerar det här 
systemet inte så bra. Systemet som 
ska hjälpa eleven upplevs som byrå-
kratiskt och många kommuner har 
inte tillräckliga resurser för att kunna 
förverkliga stödet i praktiken. Det 
är viktigt att trestegsstödet fungerar 
på alla håll i landet och att eleverna 
får det stöd och den hjälp de behöver 
vid rätt tidpunkt.

Ungdomsarbetet ska finnas där var 
 barnen och de unga finns och därför är 
det viktigt att ungdomsarbetet syns i 
skolorna. Vi behöver fler vuxna för de 
barn och unga som behöver stöd. Ett 
sätt för att sänka tröskeln för eleverna 
att söka hjälp är till exempel att anstäl-
la skolcoacher som syns till i korrido-
rerna på rasten och som eleverna när 
som helst får ta kontakt med. På det 
sättet kan man förebygga problemen i 
ett tidigt skede.

Bra elevvård och studiehandledning 
spelar en viktig roll i att förhindra 
utslagning. Studiehandledningen 
hjälper eleven att hitta rätt utbild-
ningsbransch, vilket minskar sanno-
likheten att studierna avbryts. Olika 
brytningsskeden, så som tiden mellan 
grundskolan och andra stadiet, är 
kritiska och då betonas vikten av 
studiehandledning och mångsidigt 
stöd. Om eleven avbryter andra sta-
diets utbildning är risken stor att hen 
aldrig utexamineras. I dagens läge 
saknar cirka 10 procent av de som går 
ut nionde klassen tillräckliga färdig-
heter att studera vidare. Vi vill bryta 
trenden där särskilt pojkar faller 
utanför. Oberoende kön ska alla barn 
och unga ha rätt att uppfylla sina 
drömmar, trivas och må bra i skolan. 
Kommunerna behöver finansiering 
för att faktiskt kunna erbjuda ett 
tilläggsår inom den grundläggande 
utbildningen för de elever som har 
behov av det. Ett tilläggsår kan i vissa 
fall vara det rätta sättet för eleven 
att införskaffa tillräckliga kunskaper 
och färdigheter för att stärka mo-
tivationen att söka sig vidare. SFP 
anser också att alla yrkesskole- och 
gymnasiestuderande borde ha rätt 
till närundervisning och förespråkar 
därför en närundervisningsgaranti 
vid andra stadiet. Elevernas skol-
dagar ska innehålla tillräckligt med 
handledd undervisning och andra 
meningsfyllda aktiviteter.



GODA MÖJLIGHETER ÅT ALLA

HUR SKA UNGA FÅ JOBB?

• Höj anslagen för ungdomsarbete och  
annat förebyggande arbete 
• Ingen får bli utan hem, studieplats, jobb eller rehabilitering

• Öka antalet verkstads- och arbetsprovplatser
• Unga ska få hjälp och stöd från ett ställe med låg tröskel 
istället för att bollas mellan olika instanser
• Studiestödets inkomstgränser borde höjas med 50 procent

Det uppsökande ungdomsarbetets 
syfte är att nå utsatta ungdomar och 
ge dem stöd. Varje ung människa mås-
te garanteras en möjlighet att komma 
vidare i sitt liv och den uppsökande 
ungdomsverksamheten är ett effektivt 
verktyg. Ingen får bli utan utbildning, 
rehabilitering, jobb eller hem.

Vi har ett gemensamt ansvar för att 
de unga får bästa möjliga start i livet 

och att samhället aktivt stöder dem 
som mest behöver det. För att lyckas 
krävs resurser, men alternativkost-
naden, att inte hjälpa unga på glid, är 
betydligt högre.

SFP:s mål är att alla barn ska ha en 
studieplats efter grundskolan och 
efter andra stadiet borde alla ha jobb 
eller studieplats.

Att sänka ungdomsarbetslösheten 
och hjälpa unga i övergången till 
arbetslivet är nödvändigt för att 
undvika utslagning. Unga är speciellt 
utsatta för ekonomiska konjunkturer 
och eventuella förhoppningar och 
framtidsplaner måste läggas på is när 
samhället sviker.

Antalet verkstads- och arbets-
provplatser måste ökas. Samarbetet 
mellan andra stadiet och arbetslivet 

måste utvecklas så att praktikplatser 
och möjlighet till läroavtalsutbild-
ning tryggas.

Navigatorn, som finns på olika håll i 
Finland, är ett bra exempel på en tjänst 
där den unga kan få hjälp med att hitta 
arbete, men också gällande livssitu-
ationen som helhet. Det är klokt att 
hjälpen kan fås från ett ställe med låg 
tröskel för den unga, istället för att 
bollas från ett ställe till ett annat.



Att jobba under studietiden ger 
erfarenhet och kontakter till arbets-
livet, därför borde de studerande 

som kan både jobba och studera få 
göra det.

Unga är  speciellt 
 utsatta för 

 ekonomiska 
 konjunkturer. 

Eventuella 
 förhoppningar 

och planer  måste 
läggas på is när  

samhället sviker.
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