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STATISTIK ÖVER VERKSAMHETEN INOM SOCIALA TJÄNSTER
Denna publikation innehåller anvisningar för ifyllandet av blanketten Statistik över verksamheten
inom sociala tjänster. Den elektroniska blanketten för datainsamling är tillgänglig på
https://www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik/datainsamlingar/statistiken-over-verksamheten-inomsociala-tjanster
Institutet för hälsa och välfärd THL samlar in uppgifter för statistiken över verksamheten inom
sociala tjänster från och med 2015. Datainsamlingen gäller nu verksamhetsåret 2018.
Datainsamlingen för statistiken över verksamheten inom sociala tjänster omfattar följande tjänster:
 Småbarnspedagogik
 Barnskydd
 Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, fostrings- och familjerådgivning,
mödrahem
 Tjänster för personer med funktionsnedsättning
 Hemservice, stödtjänster, stöd för närståendevård och familjevård för äldre
 Missbrukarvård
Datainnehållet år 2018 är nästan det samma som i datainsamlingen år 2017. I datainsamlingen för
år 2018 ingår som ett pilotprojekt frågor gällande antalet klienter som fått servicesedlar i delen
gällande tjänster enligt handikappsservicelagen. Frågan gällande service- och stödbostäder för
unga (16–21-åringar) har strukits.

I datamaterialet om sociala tjänster används registeruppgifter som samlats in av THL, bland annat
om sociala tjänster och barnskyddet. Statistik över verksamheten inom sociala tjänster
kompletterar registeruppgifterna inom datainsamlingen.
Den elektroniska datainsamlingsblanketten öppnas den 8 januari 2019 och datainsamlingen
slutar den 15 februari 2019. Slutdatumet för datainsamlingen har tidigarelagts så att man
bättre ska kunna utföra uppdrage inom uppföljning och bedömning av social- och
hälsovården.

Uppdateringsuppgifter och kontaktinformation för datainsamlingen finns på THL:s webbplats för
statistiken över verksamheten inom sociala tjänster: https://www.thl.fi/sv/web/thlfisv/statistik/datainsamlingar/statistiken-over-verksamheten-inom-sociala-tjanster

Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004), lagen om statistikväsendet vid
forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården (409/2001) och lagen om Institutet
för hälsa och välfärd (668/2008). Materialet från datainsamlingen används i följande statistik vid
THL: småbarnspedagogik, barnskydd, fostrings- och familjerådgivning, tjänster för de äldre,
tjänster för personer med funktionsnedsättning och missbrukarvård.
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BEGREPP OCH DEFINITIONER, ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Vi ber att särskilt uppmärksamma användningen av tomma uppgifter (uppgiften lämnas tom) och
noll vid inlämnande av data. Nollor som antecknats felaktigt förvränger jämförelsen av uppgifter
t.ex. Vid granskning av landskap.
Noll ska endast användas om uppgiften är noll (man har inga klienter, man tillhandahåller inga
vårdtjänster, man har aldrig gett någon service). Ange uppgiften som noll endast om det inte finns
några klienter eller tjänster eller det inte har ordnats några tjänster. Annars ska uppgiften i fråga
lämnas tom och i tilläggsuppgifterna ska det nämnas att uppgiften/uppgifterna i fråga inte finns.
I statistiken över verksamheten inom sociala tjänster samlas uppgifter in om kommunens
serviceverksamhet, delvis indelade i tjänster som kommunen själv producerat, tjänster som sålts
och tjänster som köpts. I verksamhetsuppgifterna inkluderas också uppgifterna för kommunens
affärsverk. Tjänster som köpts från aktiebolag antecknas i punkten Tjänster köpta av övriga.
Tjänster som kommunen/samkommunen själv producerat är den totala mängden tjänster som
producerats vid kommunens egna verksamhetsenheter, exempelvis antalet klienter som omfattas
av den verksamhet som stöder sysselsättning av personer med funktionsnedsättning 31.12.
Köpta tjänster, det vill säga tjänster som kommunen inte producerar vid sina egna
verksamhetsenheter utan köper av övriga serviceproducenter, indelas i grupper enligt
producentsektor.
Exempelvis tjänster som stöder sysselsättning av personer med funktionsnedsättning, som köpts
av en privat serviceproducent, antecknas i statistiken i punkten “Tjänster köpta av övriga”, medan
man för tjänster som stöder sysselsättning av personer med funktionsnedsättning som köpts av
offentliga serviceproducenter (kommuner, samkommuner, staten), antecknar antalet
kommuninvånare som omfattas av verksamheten 31.12 i punkten “Tjänster köpta av offentliga
samfund”.
Tjänster köpta av övriga = Kundtjänster köpta av privata serviceproducenter
Inkluderar inte servicesedlar. Antalet klienter som fått servicesedlar samlas in separat för
småbarnspedagogiken och hemservicen.
Sålda tjänster avser mängden tjänster som producerats vid kommunens egna verksamhetsenheter
och sålts till andra kommuner eller andra köpare, exempelvis de klienter som omfattas av
verksamhet som stöder sysselsättning av personer med funktionsnedsättning, som fakturerats
andra kommuner.
Totalt = när man till de tjänster som kommunen själv producerar lägger tjänster köpta av offentliga
samfund och övriga, samt drar av sålda tjänster, får man den totala mängden tjänster som
kommunen bekostar för sina invånare.

Tjänster som kommunen själv producerar
+ Tjänster köpta av offentliga samfund
+ Tjänster köpta av övriga
– Sålda tjänster
= Totalt (visar mängden tjänster som kommunen har erbjudit (själv producerat eller köpt) sina
klienter (kommuninvånarna)

Om antalet klienter 31.12 från det normala, uppges i punkterna nedan antalet klienter på årets
sista normala verksamhetsdag.
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I statistiken över verksamheten inom sociala tjänster indelas klienterna i grupper utgående från det
primära behovet/den primära orsaken till att tjänsten beviljats. Som klienter anges endast de
klienter som motsvarar definitionerna.

Köp av kundtjänster
Kundtjänster är slutprodukttjänster avsedda för kommuninvånarna, som kommunen köper av
andra serviceproducenter. Värdkommunen antecknar också tjänster som köpts till
medlemskommunerna som köp av kundtjänster.

Tjänster köpta av offentliga samfund
– Kundtjänster köpta av staten är till exempel vårdtjänster som köpts av statliga sjukhus.
– Köp av kundtjänster från kommuner är till exempel köp av social- och hälsovårdstjänster från
andra kommuner (inkl. deras affärsverk).
– Här antecknas slutprodukttjänster köpta av samkommuner, en samkommuns affärsverk eller en
affärsverkssamkommun.
Tjänster köpta av övriga
Här antecknas köp av kundtjänster av andra serviceproducenter än kommuner, samkommuner
eller staten. Inkluderar köp från privata serviceproducenter.
Köp från aktiebolag (Ab) som ägs av kommuner/samkommuner antecknas i punkten Tjänster
köpta av övriga.

Samarbetsområden
Uppgifter ska uppges per primärkommun, även om tjänsterna produceras av värdkommunen eller
en samkommun!
Kommunen ansvarar för att lämna in uppgifter enligt datainsamlingen till THL. Kommunen kan
dock om den så vill komma överens med samkommunen eller värdkommunen om att komplettera
uppgifterna på den elektroniska blanketten för avtalskommunernas del. Kommunen ansvarar för att
alla delar i datainsamlingen är ifyllda (obs. Uppgifter om småbarnspedagogiken). Eftersom
kommunen ansvarar för att datainsamlingen genomförs inom utsatt tid, skickas alla eventuella
kravbrev till kommunerna, inte till samkommunen eller värdkommunen.




Den kommun som köper tjänster antecknar tjänsterna som köpta enligt vem som får betalt
för en tjänst. Exempel: När en kommun köper en tjänst direkt av en privat producent anges
detta i punkten Tjänster köpta av övriga. När en kommun köper en tjänst av en
samkommun, som köper tjänsten av en privat producent, anges detta i punkten Tjänster
köpta av offentliga samfund (som köpt av en samkommun).
En tjänst är inte längre producerad av kommunen om tjänsten har överförts till en
producent utanför kommunen, även om till exempel ett ålderdomshem fortfarande är
beläget i primärkommunen, jfr kommunen betalar inte längre löner för egen verksamhet
utan köp från utomstående.

A. Värdkommunen producerar eller beställer tjänsterna.
 Värdkommunen antecknar alla tjänster som kommunen producerar själv i punkten
Tjänster som kommunen/samkommunen själv producerat. De tjänster som sålts till
avtalskommuner antecknas i punkten Därav – Sålda tjänster.
6






Även de tjänster som värdkommunen köper till avtalskommunerna (till exempel av
en samkommun) antecknas i värdkommunens statistik över verksamheten.
Kolumnen Totalt visar mängden tjänster som kommunen själv har producerat/köpt
till sina kommuninvånare.
Avtalskommunen antecknar alla tjänster som köpts av värdkommunen i punkten
Tjänster köpta av offentliga samfund (oavsett av vem värdkommunen köper
tjänsten)
Värdkommunen antecknar verksamhetsenheterna i sin egen statistik även om
kommunen betalar hyra för lokalerna till avtalskommunen (det avgör vem som
betalar lön till den personal som arbetar i lokalerna)

B. En samkommun producerar eller beställer tjänsterna
 En medlemskommun i en samkommun antecknar alla tjänster som köpts av
samkommunen i punkten Tjänster köpta av offentliga samfund, oavsett om
samkommunen köper tjänsten eller producerar den själv
C. En kommuns eller samkommuns affärsverk producerar eller beställer tjänsterna
 Tjänster som köpts av en kommuns affärsverk anges i punkten Tjänster köpta av
offentliga samfund
 Tjänster som köpts av en samkommuns affärsverk/en affärsverkssamkommun
anges i punkten Tjänster köpta av offentliga samfund

Annat att observera
Hemkommunen
Statistikföring av personer som byter hemkommun enligt 3a § i lagen om hemkommun eller 60 § i
socialvårdslagen:
 Den nya hemkommunen uppger de klienter som bytt hemkommun som egna
kommuninvånare i statistiken över verksamheten inom respektive sektor enligt hur
tjänsterna tillhandahållits (tjänster producerade av kommunen eller köpta tjänster). Dessa
antecknas alltså inte i kolumnen Sålda tjänster, trots att ersättningarna från den tidigare
hemkommunen är försäljningsintäkter.
 Den tidigare kostnadsansvariga hemkommunen ger inga uppgifter om dessa klienter i
statistiken över verksamheten.
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SMÅBARNSPEDAGOGIK


Den kommunala småbarnspedagogiken i nättjänsten Sotkanet

SMÅBARNSPEDAGOGIK PÅ DAGHEM
Småbarnspedagogisk heldagsverksamhet på daghem
Antalet barn i småbarnspedagogisk heldagsverksamhet 31.12.
Antalet barn i småpedagogisk heldagsverksamhet på daghem i slutet av året (31.12). Antalet barn
inkluderar också barn i eftermiddags- eller annan småbarnspedagogik, som under en del av dagen
deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på
småbarnspedagogiken i daghemsvården är över fem timmar.
Till antalet räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård eller barn som endast
deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Alla barn som har en
heldagsplats
Inom småbarnspedagogiken reserverad 31.12 räknas med, det vill säga också barn som tillfälligt
är frånvarande.
De barn i förskoleundervisning som deltagit i daghemsverksamhet statistikförs i
småbarnspedagogisk heldags- eller deltidsverksamhet enligt längden på småbarnspedagogiken
per dag utan förskoleundervisning, obs. inte enligt fakturering.
Som
småbarnspedagogisk
heldagsverksamhet
räknas
småbarnspedagogik
förskoleundervisning) i mer än fem timmar per dag eller mer än 107,5 timmar i månaden.

(exkl.

Som småbarnspedagogisk deltidsverksamhet räknas daglig småbarnspedagogik i fem timmar
eller mindre, eller småbarnspedagogik på deltid i 107,5 timmar eller mindre i månaden.
Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever som uppfyller kraven i lagen om
grundläggande utbildning betraktas inte som småbarnspedagogik eller lekverksamhet, och
statistikförs som grundläggande utbildning. Hit räknas inte barn
som vårdas med stöd för privat vård eller deras vårddagar. Stödet för privat vård är ett bidrag, inte
köp av kundtjänster. Barn som utnyttjar servicesedlar för småbarnspedagogik
inkluderas inte heller i den här informationen, utan barn som fått servicesedlar uppges
separat
på blanketten.
Antalet barn specificeras enligt ettåriga åldersgrupper: under 1-åringar, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-åringar
samt 7-åringar och över 7-åringar, totalt åtta åldersgrupper. Ett barn placeras i en åldersgrupp
enligt situationen i slutet av året (31.12).
Småbarnspedagogikdagar uppges för hela året, barn enligt situationen i slutet av året (31.12),
exklusive övrig småbarnspedagogik, där man uppger antalet barn i genomsnitt under en
verksamhetsdag.
 Om man har uppgett ett antal barn i slutet av året måste man också uppge
småbarnspedagogikdagar. Småbarnspedagogikdagar kan däremot finnas även om det inte
längre finns några barn i slutet av året.
 Kontrollera att småbarnspedagogikdagarna och antalet barn stämmer överens och lämna
en kompletterande utredning av avvikande uppgifter.
 Kom ihåg att uppge också köpta tjänster och lekverksamhet.
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Vistelsedagar inom småpedagogisk heldagsverksamhet på daghem under året
Vistelsedagar inom småpedagogisk heldagsverksamhet på daghem under året räknas med. Hit
räknas inte vistelsedagar inom heldagsverksamhet för barn som vårdas med stöd för privat vård
eller förskoledagar för barn som endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om
grundläggande utbildning. Som småbarnspedagogisk heldagsverksamhet räknas närvaro (exkl.
förskoleundervisning) i mer än fem timmar per dag eller mer än 107,5 timmar i månaden.
I småpedagogisk heldagsverksamhet inkluderas faktiska hela vistelsedagar. I hela vistelsedagar
på daghem inkluderas skiftesvård och specialundervisning inom småbarnspedagogiken.
Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte småbarnspedagogik.
Småbarnspedagogik på deltid på daghem
Antalet barn i småbarnspedagogisk deltidsverksamhet 31.12.
Antalet barn i småbarnspedagogisk deltidsverksamhet (daglig småbarnspedagogik 5 timmar eller
mindre) på daghem vid årets slut (31.12). Antalet barn inkluderar också barn i eftermiddags- eller
annan småbarnspedagogisk deltidsverksamhet, som under en del av dagen deltar i
förskoleundervisning på daghem enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på den
egentliga småbarnspedagogiken är fem timmar eller mindre.
Till antalet räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård eller barn som endast
deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Antalet barn inom
småbarnspedagogiken inkluderar alla barn som har en halvdagsplats inom småbarnspedagogiken
reserverad 31.12, det vill säga också barn som tillfälligt är frånvarande.
Barn som fått servicesedlar för småbarnspedagogik uppges separat på blanketten.
Barn i småbarnspedagogik
deltidsverksamhet.

på

ambulerande

daghem

statistikförs

i

daghemmens

Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte
småbarnspedagogik.
Antalet barn specificeras enligt ettåriga åldersgrupper som för småbarnspedagogisk
heldagsverksamhet. Ett barn placeras i en åldersgrupp enligt situationen i slutet av året (31.12).
Vistelsedagar inom småpedagogisk deltidsverksamhet på daghem under året
Vistelsedagar inom småpedagogisk deltidsverksamhet på daghem under året räknas med. Hit
räknas inte vistelsedagar inom deltidsverksamhet för barn som vårdas med stöd för privat vård
eller förskoledagar för barn som endast deltar i förskoleundervisning enligt lagen om
grundläggande utbildning. Som småbarnspedagogik på deltid räknas småbarnspedagogik som tar
5 timmar eller mindre än 5 timmar per dag, eller då antalet timmar uppgår till 107,5 timmar eller
mindre per månad.
Till deltagardagar på deltid räknas faktiska vistelsedagar. I vistelsedagar på daghem räknas
skiftesvård, morgon-/eftermiddagsverksamhet för skolelever eller småbarnspedagogik på
ambulerande daghem.
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Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte småbarnspedagogik.
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SMÅBARNSPEDAGOGIK I FAMILJEDAGVÅRD
Småbarnspedagogisk heldagsverksamhet i familjedagvård
Antalet barn i småbarnspedagogisk heldagsverksamhet 31.12.
Antalet barn i småpedagogisk heldagsverksamhet i familjedagvård i slutet av året (31.12). Antalet
barn inkluderar också barn i eftermiddags- eller annan småbarnspedagogik, som under en del av
dagen deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring
1288/1999) och förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på den
egentliga småbarnspedagogiken är över fem timmar per dag.
Hit räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård eller barn som endast deltar i
förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Alla barn som har en heldagsplats
inom småbarnspedagogiken reserverad 31.12 räknas med, det vill säga också barn som tillfälligt är
frånvarande.
Barn som fått servicesedlar för småbarnspedagogik uppges separat på blanketten.
Barn i gruppfamiljedagvård statistikförs inom familjedagvården.
Som barn i småbarnspedagogisk heldagsverksamhet inom familjedagvården uppges endast de
barn som anvisats en heldagsplats genom beslut av en nämnd, sektion eller tjänsteinnehavare.
Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte
småbarnspedagogik.
Antalet barn specificeras enligt ettåriga åldersgrupper som ovan för småbarnspedagogik på
daghem inom daghemsvården. Ett barn placeras i en åldersgrupp enligt situationen i slutet av året
(31.12).
Vistelsedagar inom småbarnspedagogisk heldagsverksamhet i familjedagvård under året
Hela vistelsedagar inom familjedagvården under året räknas med. Hit räknas inte
vårddagar för barn som vårdas med stöd för privat vård eller förskoledagar för barn som endast
deltar
i förskoleundervisning. Som småbarnspedagogisk heldagsverksamhet räknas daglig
småbarnspedagogik i mer än fem timmar. Till vistelsedagar räknas faktiska deltagardagar på
heltid.
Till
småbarnspedagogisk
heldagsverksamhet
inom
familjedagvården
räknas
såväl
småbarnspedagogisk heldagsverksamhet i vårdarens hem, barnets hem, gruppfamiljevård och
trefamiljsdagvård.
Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogik på deltid i familjedagvård
Antalet barn i småbarnspedagogisk deltidsverksamhet 31.12.
Antalet barn i småbarnspedagogisk deltidsverksamhet (daglig småbarnspedagogik 5 timmar eller
mindre) i familjedagvård vid årets slut (31.12). Antalet barn inkluderar också barn i eftermiddags11

eller annan småbarnspedagogisk deltidsverksamhet, som under en del av dagen deltar i
förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998, ändring 1288/1999) och
förordningen om grundläggande utbildning (852/1998), om längden på den egentliga
småbarnspedagogiken är fem timmar eller mindre per dag.
Hit räknas inte barn som vårdas med stöd för privat vård eller barn som endast
deltar i förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning. Antalet barn inom
småbarnspedagogiken inkluderar alla barn som har en halvdagsplats inom småbarnspedagogiken
reserverad 31.12, det vill säga också barn som tillfälligt är frånvarande.
Barn som fått servicesedlar för småbarnspedagogik uppges separat på blanketten.
Barn i gruppfamiljedagvård statistikförs inom familjedagvården.
Som barn i småbarnspedagogisk deltidsverksamhet inom familjedagvården uppges endast de barn
som anvisats en småbarnspedagogisk deltidsplats genom beslut av en nämnd, sektion eller
tjänsteinnehavare.
Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte småbarnspedagogik.
Antalet barn specificeras enligt ettåriga åldersgrupper som ovan för daghemsverksamheten.
Barnet
placeras i en åldersgrupp enligt situationen i slutet av året (31.12).
Vistelsedagar inom småpedagogisk deltidsverksamhet i familjedagvård under året
Vistelsedagar inom småpedagogisk deltidsverksamhet i familjedagvård under året räknas med. Hit
räknas inte vistelsedagar på deltid för barn som vårdas med stöd för privat vård eller förskoledagar
för barn som endast deltar i förskoleundervisning. Som småbarnspedagogik på deltid räknas daglig
småbarnspedagogik som tar 5 timmar eller mindre än 5 timmar per dag, eller då antalet timmar
uppgår till 107,5 timmar eller mindre per månad.
Till deltagardagar inom småbarnspedagogisk deltidsverksamhet räknas faktiska vistelsedagar på
deltid. Till deltagardagar inom småbarnspedagogisk deltidsverksamhet inom familjedagvården
räknas såväl småbarnspedagogisk deltidsverksamhet i vårdarens hem, barnets hem,
gruppfamiljevård och trefamiljsdagvård.
Förskoleundervisning som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning och morgon- och
eftermiddagsverksamhet för skolelever är inte
småbarnspedagogik.

SERVICESEDLAR OCH ÖVRIG SMÅBARNSPEDAGOGIK
Servicesedlar
 Servicesedlar inom småbarnspedagogiken i nättjänsten Sotkanet
Servicesedelsystemet grundar sig på klientens rätt att välja serviceproducent. I
servicesedelsystemet avgör föräldrarna i vilket av kommunen godkänt privat daghem,
gruppfamiljedaghem eller familjedagvård deras barn får de tjänster inom småbarnspedagogik som
barnet enligt lagen har rätt att få. Hemvårdsstöd, stöd för privat vård eller tillhörande kommuntillägg
inkluderas inte i servicesedlarna.
Barn som fått servicesedlar för småbarnspedagogik 31.12 (giltiga servicesedlar.)
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Antalet barn specificeras i under 3-åringar och barn som fyllt 3 år.
Övrig småbarnspedagogik
 Lekverksamhet i nättjänsten Sotkanet
Antalet barn i medeltal under en verksamhetsdag
Till övrig småbarnspedagogik hör lekplans- och lekparksverksamhet som pågår året runt eller en
del av året samt småbarnspedagogiska klubbar och öppna daghem, men inte morgon- och
eftermiddagsverksamhet som uppfyller kraven i lagen om grundläggande utbildning.
Lekverksamhet är verksamhet för vilken ingen klientavgift tas ut. Klubbavgift eller dylikt kan
däremot tas ut för verksamheten. Som verksamhetsdagar räknas de dagar under kalenderåret då
verksamhetsenhet haft öppet, det vill säga de platser som reserverats för barnen har varit i
användning.
Av det genomsnittliga antalet barn under en verksamhetsdag uppges separat det genomsnittliga
antalet barn i lekparker (lekplaner och lekparker med verksamhet året runt eller under en del av
året), i klubbverksamhet och i öppna daghem.

VERKSAMHETSENHETER INOM SMÅBARNSPEDAGOGIK
Antalet verksamhetsenheter uppges enligt situationen 31.12.
I antalet verksamhetsenheter antecknas endast kommunens egna verksamhetsenheter (som
kommunen är huvudman för). Om samma byggnad inrymmer lokaler för många olika verksamheter
räknas alla verksamheter som egna verksamhetsenheter. Om till exempel ett daghem verkar i
samma lokaler som ett ålderdomshem, räknas dessa som daghem och ålderdomshem.
Barndaghem
Antalet barndaghem (ej gruppfamiljedaghem) i slutet av året.
En lokal (plats inom småbarnspedagogiken) som är avsedd för småbarnspedagogik och där minst
tre anställda med lämplig yrkesexamen arbetar med fostran, undervisning och vård.
Gruppfamiljedaghem för barn
Antalet gruppfamiljedaghem för barn i slutet av året.
Med gruppfamiljedaghem avses en lokal för familjedagvård där högst två vårdare och en
barnskötare arbetar och där det finns högst 12 barn inom småbarnspedagogiken.
Gruppfamiljevården kan vara inrymt t.ex. i en tillräckligt stor lägenhet. En del gruppfamiljedaghem
tillhandahåller även vård på obekväm tid för barn som behöver sådan.

BARNSKYDD


Antal familjevårdhem i nättjänsten Sotkanet

Antal familjevårdhem 31.12
Antal familjevårdhem, inklusive tillfälliga hem 31.12. Det vill säga hem med gällande avtal i slutet
av året. Närstående familjer och släktingfamiljer tas inte med i beräkningen.
Antal närstående familjer och släktingfamiljer 31.12
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Antalet närstående familjer och släktingfamiljer med vilka kommunen har ingått uppdragsavtal.
Innan ett barn placeras utom hemmet skall utredas vilka möjligheter den förälder hos vilken barnet
inte huvudsakligen bor, släktingar eller andra barnet närstående personer har att ta emot barnet
eller på annat sätt stöda barnet. (Kartläggning av barnets närståendenätverk, barnskyddslagen 32
§)
OBS: Uppgifterna om barnskyddets klienter som varit placerade i familjer, i yrkesmässig
familjevård, på barnskydds- eller andra anstalter och deras vårddagar hämtas ur
barnskyddsregistret.

ÖVRIGA ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR BARN OCH FAMILJER
FAMILJEARBETE OCH HEMSERVICE


Öppenvårdstjänster för barn och familjer i nättjänsten Sotkanet

Obs. i antalen ingås även de familjer som har beviljats servicesedel.
Familjer (antal) som under året omfattats av barnskyddets intensifierade familjearbete (intensifierat
familjearbete enligt 36 § 1 mom. 4 punkten i barnskyddslagen)
Här anges antalet familjer som under året har tagit del av intensifierat barnskyddsarbete som en
stödåtgärd för barnskyddet. Intensifierat familjearbete är ett intensivt stöd med tillhörande
omsorgsfull kontroll. Tjänsten erbjuds familjer i krissituationer. Intensifierat familjearbete kan i vissa
fall erbjudas som tjänst också dygnet runt.
Familjer (antal) som under året omfattats av barnskyddets hem- och barnavårdsservice
(hemservice som en stödtjänst för öppenvården enligt 36 § 1 mom. 6 punkten i barnskyddslagen)
Här anges antalet familjer som under året har tagit del av hemservice eller annan
barnavårdsservice som en stödåtgärd för barnskyddet. Allmän, förebyggande service för familjer
enligt socialvårdslagen, såsom hemservice, kan erbjudas familjer som är klienter inom barnskyddet
som en stödåtgärd för barnskyddet. Då är syftet att främja och stöda barnets och familjens positiva
utveckling samt att erbjuda stöd och förbättra förmågan och möjligheterna att uppfostra barnet för
föräldrarna, vårdnadshavarna och de personer som svarar för barnets vård och uppfostran.
Familjer (antal) som under året omfattats av familjearbetet (familjearbete enligt 18 § i den nya
socialvårdslagen)
Här anges antalet familjer som under året har tagit del av familjearbete på annat sätt än som en
stödåtgärd för barnskyddet. Med familjearbete avses att välfärden stöds genom social handledning
och med annan nödvändig hjälp i situationer där klienten och hans eller hennes familj eller den
person som svarar för klientens vård behöver stöd och handledning för att stärka sina resurser och
förbättra den ömsesidiga interaktionen. Familjearbete är avgiftsfritt, övergripande, systematiskt och
långsiktigt arbete för att stöda familjer. Familjearbetet syftar till att stöda föräldraskapet, stöda
barnets vård och uppfostran, klara vardagen och rutinerna i hemmet, förbättra familjens
funktionsförmåga i nya situationer, stöda familjens interaktion och vidga de sociala nätverken eller
förebygga utslagning.
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Familjer (antal) som under året omfattats av hemservice och barnavårdsservice (hemservice enligt
19 § i den nya socialvårdslagen)
Här anges antalet familjer som under året har tagit del av hemservice på annat sätt än som en
stödåtgärd för barnskyddet. Med hemservice avses att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av
uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av
funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga
livet.
Hemservice tillhandahålls personer som behöver hjälp på grund av sjukdom, förlossning, skada
eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller
livssituation. Som stödtjänster som ingår i hemservicen tillhandahålls måltids-, klädvårds- och
städservice samt tjänster som främjar socialt umgänge.

FOSTRINGS- OCH FAMILJERÅDGIVNING


Fostrings- och familjerådgivning i nättjänsten Sotkanet

I antalen ingås även klienter som har beviljats servicesedel.
Klienter under året
Som klient betraktas den som besöker en anställd på en uppfostrings- och familjerådgivningsbyrå i
en situation som kan betraktas som ett klientförhållande, eller den hos vilken ett hembesök görs,
inklusive motsvarande verksamhet vid en egen hälsocentral. Klienter inom medling i familjefrågor
räknas inte till uppfostrings- och familjerådgivningsbyråernas klienter.
Klienterna specificeras i åldersgrupperna 0–6 år, 7–15 år och 16–21 år samt vuxna.
En förälder som är under 18 år räknas som vuxen.
Varje person räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök. Som klienter räknas
även familjemedlemmar som anlitat servicen.




Se till att uppge alla uppgifter också i fall där hälsovården har överförts till social- och
hälsovårdsområdet
Fäst uppmärksamhet vid åldersgrupperna!
Inte klienter inom medling i familjefrågor

MÖDRAHEM


Mödrahem i nättjänsten Sotkanet

Klienter under året
Antal klienter som har bott på mödrahem under året, barn och vuxna anges separat.
Med barn avses personer under 18 år. En förälder som är under 18 år räknas som vuxen.
Varje person räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök.
Boendedagar per år
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Boendedagar endast för vuxna klienter, trots att också barn uppges som klienter Kom ihåg
boendedagarna, om du uppger klienter
Som boendedagar räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar, inte utskrivningsdagar

TJÄNSTER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
FAMILJEVÅRD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antalet klienter inom familjevård 31.12
Familjevård är vård av eller annan omsorg om en person under en del av dygnet eller dygnet runt i
familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem (familjevård på grundval av ett
uppdragsavtalsförhållande, familjevårdslag 263/2015, 3 §). Antalet klienter inom familjevård i slutet
av året (31.12)

Antal vårddagar per år
Vårddagar i familjevård är alla de dagar som klienten vistats hos familjen.
Antal familjevårdhem 31.12
Antal familjevårdhem, inklusive tillfälliga hem 31.12. Det vill säga hem med gällande avtal i slutet
av året.

SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning

Klienter inom verksamheten i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning 31.12
Personer med funktionsnedsättning som utför arbete som ordnas av arbets- och
verksamhetscentraler samt personer för vilka arbets- och verksamhetscentralen ordnat
rehabiliterings- och andra stödtjänster som främjar möjligheterna att få en arbetsplats på den
öppna arbetsmarknaden (socialvårdslagen (710/1982) 27d §).

Arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning
Klienter inom arbetsverksamheten för personer med funktionsnedsättning 31.12
Arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning är verksamhet i syfte att bevara och
främja en persons funktionsförmåga. Arbetsverksamhet ordnas för arbetsoförmögna personer som
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på grund av funktionsnedsättning inte har förutsättningar att delta i eller söka sig till vanligt arbete
på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsverksamhet ordnas vid arbets- och verksamhetscentraler
som drivs av kommuner och samkommuner och på vanliga arbetsplatser i form av så kallad öppen
arbetsverksamhet. Typisk arbetsverksamhet är textil- och träarbete samt montering och packning
som underleverans för företag.
Det uppstår inget arbetsavtalsförhållande enligt arbetsavtalslagen mellan den som deltar i
arbetsverksamheten och den som ordnar den. Utkomsten för dem som deltar i arbetsverksamhet
baserar sig huvudsakligen på förmåner som beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga.
Därutöver kan flitpenning eller motsvarande ersättning betalas. Arbetsverksamheten ordnas med
stöd av 27e § i socialvårdslagen (710/1982) och 2 § 4 punkten i lagen angående specialomsorger
om utvecklingsstörda.
Om en klient erbjudits både arbets- och dagverksamhet kan han eller hon uppges som klient inom
båda.
Dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning
Klienter inom dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning 31.12
Dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning omfattar verksamhet som ordnas utanför
hemmet i syfte att stöda personer med funktionsnedsättning att klara sig självständigt och att
upprätthålla sociala kontakter. I dagverksamheten kan ingå till exempel matlagning, motion,
diskussioner, kreativ verksamhet och träning av sociala färdigheter. Dagverksamhet för personer
med funktionsnedsättning ordnas för personer med grav funktionsnedsättning som på grund av sin
funktionsnedsättning inte har förutsättningar att arbeta eller delta i arbetsverksamhet enligt 27e § i
socialvårdslagen (710/1982).
Utkomsten för dem som deltar i dagverksamhet baserar sig huvudsakligen på förmåner som
beviljas på grund av sjukdom eller arbetsoförmåga. Flitpenning eller motsvarande ersättning
betalas inte till dem som deltar i dagverksamhet. Dagverksamheten ordnas med stöd av 8b § i
lagen om service och stöd på grund av handikapp och 2 § 4 punkten i lagen angående
specialomsorger om utvecklingsstörda.

Klientuppgifter för arbets- och dagverksamhet för personer med funktionsnedsättning samlas in
separat. Om en klient erbjudits både arbets- och dagverksamhet kan han eller hon uppges som
klient inom båda.

SERVICE OCH STÖDÅTGÄRDER ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN
Klienter som fått service och stöd enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp
(380/1987) under året
Serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning
Klienter inom serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning under året
Uppgifterna ges med stöd av 8 § i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987)
enligt åldersgrupper.
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0–17-åriga klienter inom serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning under
året
18–17-åriga klienter inom serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning under
året
65 år fyllda klienter inom serviceboende för personer med grav funktionsnedsättning under
året

Pilotprojektet 2018:
Antalet klienter inom serviceboende för personer med funktionshinder som har fått servicesedlar
31.12 (giltiga servicesedlar).
Uppgifterna ges enligt åldersgrupp
- 0–17-åringar,
- 18–64-åringar samt
- Alla som fyllt 65
Varje klient som under året har anlitat boendeservice för personer med grav funktionsnedsättning
räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök.
Färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning
Klienter inom färdtjänst för personer med grav funktionsnedsättning under året
Uppgifterna ges med stöd av i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) enligt
åldersgrupper. Obs! Service som stöder rörlighet som med stöd av socialvårdslagen (1301/2104,
14 §) ordnas för andra än personer med grav funktionsnedsättning anges under punkten service
som stöder rörlighet.




0–17-åriga klienter som omfattas av färdtjänsten för personer med grav
funktionsnedsättning under året
18–65-åriga klienter som omfattas av färdtjänsten för personer med grav
funktionsnedsättning under året
65 år fyllda klienter som omfattas av färdtjänsten för personer med grav
funktionsnedsättning under året

Varje klient som under året har anlitat färdtjänster för personer med grav funktionsnedsättning
räknas som klient endast en gång, oberoende av antalet besök.
Personlig assistans
Klienter som fått personlig assistans under året
Uppgifterna ges med stöd av i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) enligt
åldersgrupper.




0–17-åriga klienter som fått personlig assistans under året
18–64-åriga klienter som fått personlig assistans under året
65 år fyllda klienter som personlig assistans under året

Pilotprojektet 2018:
Antalet klienter som fått personlig assistans och som fått servicesedlar 31.12 (giltiga
servicesedlar).
Uppgifterna ges enligt åldersgrupp
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-

0–17-åringar,
18–64-åringar samt
Alla som fyllt 65

Varje klient som under året fått personlig assistans räknas som klient endast en gång, oberoende
av antalet besök.
Ändringsarbeten i bostad samt anskaffning av redskap och anordningar till bostaden
Klienter som under året har fått ändringsarbeten i bostad samt redskap och anordningar som hör
till bostaden
Uppgifterna ges med stöd av i lagen om service och stöd på grund av handikapp (380/1987) enligt
åldersgrupper.




Ändringsarbete i en bostad och anskaffning av redskap och anordningar till bostaden, 0–
17-åriga klienter under året
Ändringsarbete i en bostad och anskaffning av redskap och anordningar till bostaden, 18–
64-åriga klienter under året
Ändringsarbete i en bostad och anskaffning av redskap och anordningar till bostaden, 65 år
fyllda klienter under året

Varje klient som under året har fått sin bostad anpassad samt redskap och anordningar
till bostaden räknas som klient endast en gång
oberoende av antalet besök.

HEMSERVICE, STÖDTJÄNSTER, STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH
FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE
HEMSERVICE
OBS. Uppgifterna ges med stöd av 19 § om hemservice i socialvårdslagen (1301/2014) enligt
åldersgrupper. Här meddelas inte hemsjukvård som ges med stöd av 25 § i hälso- och
sjukvårdslagen (1326/2010). Hemsjukvården ska särskiljas från uppgifterna som lämnas in
exempelvis genom bedömningar.
Här anmäls hemvårdshjälp i åldringshushåll, hushåll med personer med funktionsnedsättning och
övriga hushåll. Uppgifterna om hemservice för barnfamiljer samlas in i punkten Övriga
öppenvårdstjänster för barn och familjer.

Antal hushåll som fått hemvårdshjälp under året

Varje familj uppges endast en gång, oberoende av antalet besök.
Hemvårdshjälp och stödtjänster statistikförs separat. Om en person får både hemvårdshjälp och
stödtjänster räknas han eller hon både till hushåll som fått hemvårdshjälp och till klienter som fått
stödtjänster.
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Åldringshushåll som fått hemvårdshjälp 31.12
Med ett åldringshushåll avses ett hushåll med en eller flera personer över 65 år men inga barn.
Inom hemservicen antecknas personer under 65 år som fått hemservice på grund av ”ålderdom” i
gruppen Övriga, alltså inte i åldersgruppen 65–74-åringar.
En klient placeras i en åldersgrupp enligt situationen i slutet av året (31.12).
Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende av antalet besök.
Uppgifterna ges enligt åldersgrupp.



Åldringshushåll som omfattar en 65–74-årig person som fått hemvårdshjälp under året
Åldringshushåll som omfattar en 75–84-årig person som fått hemvårdshjälp under året





Åldringshushåll som omfattar en 75–79-årig person som fått hemvårdshjälp under året
Åldringshushåll som omfattar en 80–84-årig person som fått hemvårdshjälp under året
Åldringshushåll som omfattar en person över 85 år som fått hemvårdshjälp under året

Hushåll med personer med funktionsnedsättning som har fått hemvårdshjälp
Med hushåll med personer med funktionsnedsättning avses hushåll där någon behöver hjälp
framför allt på grund av funktionsnedsättning.
Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende av antalet besök.
Antal hushåll med personer med funktionsnedsättning som fått hemvårdshjälp under året
Övriga hushåll som fått hemvårdshjälp underåret
Andra hushåll än barnfamiljer, åldringshushåll och hushåll med personer med funktionsnedsättning
som fått hemvårdshjälp under året, till exempel personer under 65 år som inte hör till någon av
grupperna ovan.

Varje hushåll uppges endast en gång, oberoende av antalet besök.
OBS: Uppgifterna om hemservice för barnfamiljer samlas in i punkten Tjänster i hemmet för
barnfamiljer på blanketten. Barnfamiljer uppges inte i punkten Övriga.
Övriga hushåll som fått hemvårdshjälp under året

Totala antalet klienter för vilka kommunen ordnat hemtjänst med hjälp av servicesedlar 31.12.
Hemservicebesök under året (sektorsvis)
Alla besök anges som separata besök, även om flera gjorts under samma dag

Antalet hemservicebesök hos barnfamiljer under året
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Med ett åldringshushåll avses ett hushåll med en eller flera personer över 65 år men inga barn.
Inom hemservicen antecknas personer under 65 år som fått hemservice på grund av ”ålderdom” i
gruppen Övriga, alltså inte i åldersgruppen 65–74-åringar.
Uppgifterna ska omfatta tjänster som kommunen producerat själv och upphandlat av andra
kommuner, samkommuner, staten eller privata serviceproducenter.






Hemservicebesök till åldringshushåll under året, kommunens egna tjänster
Hemservicebesök till åldringshushåll under året, tjänster köpta av offentliga samfund
Hemservicebesök till åldringshushåll under året, tjänster köpta av övriga
Hemservicebesök till åldringshushåll under året, sålda tjänster
Totalt (själv producerade + köpta–sålda tjänster, andelen egna kommuninvånare)

Antalet hemservicebesök i hushåll med personer med funktionsnedsättning under året
Med hushåll med personer med funktionsnedsättning avses hushåll där någon behöver hjälp
framför allt på grund av funktionsnedsättning.
Uppgifterna om hemservice ska omfatta tjänster som kommunen producerat själv och upphandlat
av andra kommuner, samkommuner, staten eller privata serviceproducenter.






Hemservicebesök till hushåll med personer med funktionsnedsättning under året,
kommunens egna tjänster
Hemservicebesök till hushåll med personer med funktionsnedsättning under året, tjänster
köpta av offentliga samfund
Hemservicebesök till hushåll med personer med funktionsnedsättning under året, tjänster
köpta av övriga
Hemservicebesök till hushåll med personer med funktionsnedsättning under året, sålda
tjänster
Totalt (själv producerade + köpta–sålda tjänster, andelen egna kommuninvånare)

Andra
Totala antalet hemservicebesök hos andra än barnfamiljer, åldringshushåll och hushåll med
personer med funktionsnedsättning under året, till exempel hushåll med personer under 65 år som
inte hör till någon av grupperna ovan.
Hemservicebesök under året i övriga hushåll, antal
OBS: Uppgifterna om hemservice för barnfamiljer samlas in i punkten Övriga öppenvårdstjänster
för barn och familjer. Barnfamiljer uppges inte i punkten Övriga.


Sammanlagt

STÖDTJÄNSTER

Klienter anses ha fått stödtjänster när de för större trygghet och för att bättre klara av det dagliga
livet har fått service i enlighet med 19 § i socialvårdslagen (1301/2014), såsom måltids-, klädvårds21

och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge. Klienter som fått stödtjänster under året
är alla de som anlitat dessa serviceformer, oberoende av om servicen ges vid service- eller
dagcenter, anstalter, andra enheter eller i klientens hem.
Varje person som under året fått någon typ av stödtjänster räknas som klient bara en gång,
oberoende av hur många gånger han eller hon anlitat servicen. Som klienter räknas även
familjemedlemmar som anlitat servicen. Uppgifterna ges enligt åldersgrupp. En klient placeras i en
åldersgrupp enligt situationen i slutet av året (31.12).



Antal 65–74-åriga klienter som fått stödtjänster under året
Antal 75–79-åriga klienter som fått stödtjänster under året



Antal 80–84-åriga klienter som fått stödtjänster under året



Antal klienter över 85 år som fått stödtjänster under året

Dessutom begärs det totala antalet personer som fått stödtjänster. Hit räknas även personer under
65 år som fått stödtjänster.


Totala antalet klienter som fått stödtjänster under året sammanlagt

SERVICE SOM STÖDER RÖRLIGHET

Här uppges tjänster som stöder rörligheten i enlighet med 23 § i socialvårdslagen (1301/2014).
Stöd för rörlighet kan ordnas på följande sätt eller genom kombinationer av dem:
1) handledning i hur allmänna trafikmedel används och handledd träning,
2) ledsagarservice,
3) grupptransport,
4) ersättning för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller ett annat motsvarande
fordon,
5) något annat lämpligt sätt.
Individuell färdtjänst ordnas inte för en person som har rätt till transport eller till ersättning för
transportkostnaderna med stöd av någon annan lag.
Obs! Varje person som under året fått någon typ av service som stöder rörligheten räknas som
klient endast en gång, oberoende av hur många gånger personen anlitat servicen.
Antal klienter som fått färdtjänster och stödtjänster under året


Antalet klienter som fått färdtjänster och stödtjänster under året, samt som fått
servicesedlar 31.12.
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STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Med stöd för närståendevård avses den ersättning för vård som betalas och/eller de tjänster som
ges för att trygga den vård och omsorg som sker hemma hos en äldre, en person med
funktionsnedsättning eller en sjuk person och som definieras i vårdtagarens vård- och serviceplan.
Obs! Då man lämnar in uppgifter ska antalet personer som vårdats med stöd av
närståendevårdare jämföras med antalet närståendevårdare under året och dessa uppgifter ska
vara av samma slag. Varje person som under året fått stöd för närståendevård räknas som klient
bara en gång, oberoende t.ex. av hur många gånger ett servicebeslut hat fattats för honom eller
henne under året.
Uppgifterna ges enligt åldersgrupp. En klient placeras i en åldersgrupp enligt situationen i slutet av
året (31.12).
Klienter som får stöd för närståendevård:








Stöd för närståendevård, 17-åriga personer som vårdas under året
Stöd för närståendevård, 18–64-åriga personer som vårdas under året
Stöd för närståendevård, 65–74-åriga personer som vårdas under året
Stöd för närståendevård, 75–79-åriga personer som vårdas under året
Stöd för närståendevård, 80–84-åriga personer som vårdas under året
Stöd för närståendevård, 85 år fyllda personer som vårdas under året
Klienter under året med stöd för närståendevård

Antal närståendevårdare under året
Alla vårdare som slutit ett avtal som varit i kraft hela året eller endast en del av året. Antalet
närståendevårdare som är 65 år eller äldre anges separat. En närståendevårdare placeras i en
åldersgrupp
enligt
situationen
i
slutet
av
året
(31.12).
Obs! Då man lämnar in uppgifter ska antalet personer som vårdats med stöd av
närståendevårdare jämföras med antalet närståendevårdare under året och dessa uppgifter ska
vara av samma slag



Totala antalet vårdare som ingått avtal om stöd för närståendevård under året
Totala antalet 65 år fyllda vårdare som ingått avtal om stöd för närståendevård under året

DE ÄLDRE

OBS: Uppgifterna om service- och stödbostäder för de äldre sammanställs i
vårdanmälningsregister (HILMO).

socialvårdens

FAMILJEVÅRD FÖR ÄLDRE
Familjevård är vård av eller annan omsorg om en person under en del av dygnet eller dygnet runt i
familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem (familjevård på grundval av ett
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uppdragsavtalsförhållande, familjevårdslag 263/2015, 3 §). Som äldre personer räknas 65-åringar
och äldre.
Antalet klienter inom familjevård i slutet av året (31.12).

Antal vårddagar per år
Vårddagar i familjevård är alla de dagar som klienten vistats hos familjen.
Antal familjevårdhem 31.12
Antal familjevårdhem, inklusive tillfälliga hem 31.12. Det vill säga hem med gällande avtal i slutet
av året.

MISSBRUKARVÅRD


Missbrukarvård i nättjänsten Sotkanet

Klienter under året
Antalet klienter i missbrukarvård under året, inklusive motsvarande verksamhet vid egen
hälsocentral. Klienterna specificeras enligt typ av verksamhetsenhet:
 A-kliniker,
 ungdomsstationer,
 boendeserviceenheter,
 härbärgen,
 akutvårdsstationer och
 klienter vid rehabiliteringsanstalter.
A-kliniker (inkl. drogkliniker) är serviceenheter inom öppenvården som är avsedda för missbrukare
och deras anhöriga. Målet är att råda bot på missbruket och därmed anknutna fysiska, psykiska
och sociala problem, att förebygga missbruksproblem och att förbättra missbrukarnas ställning och
levnadsbetingelser.
Ungdomsstationerna är serviceenheter inom öppenvården som är avsedda för ungdomar med
missbruksproblem och deras anhöriga. Ungdomsstationerna erbjuder i allmänhet tjänster i första
hand för personer under 25 med missbruks- och beroendeproblem samt i större utsträckning också
i samband med kriser som förknippas med ungdomen.
Boendeserviceenheter för missbrukare är bland annat vårdhem, brödrahem och skyddshem.
De är en del av det målinriktade rehabiliteringssystemet inom missbrukarvården, vars mål är att
förebygga behovet av institutionsvård och förbättra möjligheterna att delta i eftervård, och
enheterna har avlönad personal inom social- och hälsovården (jfr Valviras riksomfattande
tillsynsprogram för boendeservice med heldygnsomsorg inom mental- och missbrukarvården samt
institutionsvård inom missbrukarvården 2012–2014 och anvisning för personalen vid socialvårdens
enheter för missbrukarvården, 9/2010). Vissa enheter har mer karaktär av anstaltsvård dygnet runt
än av serviceboende. Andra har mer karaktär av förstahjälpsenheter, stödbostäder eller
inkvarteringsrörelser.
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Härbärgen är temporära inkvarteringsställen för missbrukare där man går in för att tillfredsställa
klientens grundläggande behov, utreda vårdbehovet och ta initiativ till en mer varaktig vård vid
andra enheter inom social- och hälsovården.
Akutvårdsstationerna har som mål att man i en övervakad miljö och under en kort
anstaltsvistelse ska få till stånd ett avbrott i klientens missbruk, skapa förutsättningar för fysisk
rehabilitering och inleda en utredning av klienternas sociala problem. Vissa akutvårdsstationer kan
dessutom erbjuda mer långvariga rehabiliteringsperioder.
Vid rehabiliteringsanstalter (ibland även kallade behandlingshem, socialsjukhus,
rehabiliteringsklinik, rehabiliteringscenter m.m.) är målet en längre anstaltsvård än inom den korta
avgiftningsvården. Här tillämpas i första hand metoder som används inom socialt arbete och
hälsovård.

Som tjänster inom missbrukarvården räknas inte:
Om en klients missbruksproblem behandlas i samband med något annat besök inom social- och
hälsovården, anges åtgärden inom missbrukarvården direkt i uppgiftsklassen för åtgärden i fråga.
Kombinerade tjänster inom mental- och missbrukarvården anges i statistiken på följande sätt:
– Besök hos specialteam och -enheter inom primärvården anges i öppenvårdstjänsterna inom
primärvården.
– Om missbrukarvård kombineras med specialiserad psykiatrisk sjukvård anges besöken som
tjänster inom den specialiserade sjukvården.

BOENDE- OCH VÅRDDAGAR INOM MISSBRUKARVÅRDEN UNDER ÅRET
Boende- och vårddagar under året. Boende- och vårddagarna specificeras enligt typ av
verksamhetsenhet:
 boendeserviceenheter,
 härbärgen,
 akutvårdsstationer och
 rehabiliteringsanstalter.
Som boende-/vårddagar inom missbrukarvården räknas klienternas ankomst- och vistelsedagar.
Utskrivningsdagar räknas inte som vårddagar.

SERVICE- OCH STÖDBOSTÄDER FÖR MISSBRUKARE
Service- och stödbostäder för missbrukare, boende 31.12.
Endast de boende i servicebostäder för missbrukare, som får regelbunden daglig hemservice eller
daglig omvårdnad samt boende i stödbostäder, som behöver omvårdnad av stödperson.
Serviceboende innebär att klienten har tillgång till både stadigvarande bostad och sådana tjänster i
direkt anknytning till bostaden vilka främjar klientens förmåga att klara de dagliga rutinerna (till
exempel skötsel av hemmet och den personliga hygienen). Boendet baserar sig på hyresavtal,
ägande eller motsvarande besittning. Hit hör såväl servicehus som grupphem och små
boendeenheter.
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Stödboende är ett normalt boende, men klienten är i behov av omsorg av en stödperson. Vid
stödboende behövs ingen särskild utrustning i bostaden (åtminstone inte i någon högre grad).
Både stöd- och serviceboende kan ordnas i anslutning till en anstalt, i form av ett boende eller
servicehus eller som normalt hyresboende, även stödboende i klientens eget hem.
Hit räknas inte de som 31.12 statistikförts som boende i boendeserviceenheter för missbrukare.

SERVICE- OCH STÖDBOSTÄDER FÖR PERSONER MED PSYKISKA
PROBLEM
Service- och stödbostäder för personer med psykiska problem, boende 31.12.
Endast de klienter i servicebostäder som får regelbunden daglig hemservice eller daglig omsorg
samt klienter i stödbostäder som behöver omsorg av en stödperson.
Serviceboende innebär att klienten har tillgång till både stadigvarande bostad och sådana tjänster i
direkt anknytning till bostaden vilka främjar klientens förmåga att klara de dagliga rutinerna (till
exempel skötsel av hemmet och den personliga hygienen). Boendet baserar sig på hyresavtal,
ägande eller motsvarande besittning. Hit hör såväl servicehus som grupphem och små
boendeenheter.
Stödboende är ett normalt boende, men klienten är i behov av omsorg av en stödperson. Vid
stödboende behövs ingen särskild utrustning i bostaden (åtminstone inte i någon högre grad).
Både stöd- och serviceboende kan ordnas i anslutning till en anstalt, i form av ett boende eller
servicehus eller som normalt hyresboende, även stödboende i klientens eget hem.
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