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Allmänt 
 

Förbundet strävar till att främja hälsa och social välfärd för funktionshindrade 
personer i Svenskfinland. Detta genom att fungera som en samarbets-
organisation för de svensk-, två- och teckenspråkiga funktionshinder-
organisationer som har anslutit sig till förbundet. Förbundets övergripande 
syfte är att tillvarata medlemmarnas möjligheter att själva besluta, delta, 
påverka och stärka sina sociala nätverk och sin samhällsgemenskap.  

Uppföljning av uppdrag och strategi 

 

Förbundet har under verksamhetsåret eftersträvat en gemensam 
intressebevakning för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning som 
har tillhört särskilt små föreningar eller större tvåspråkiga förbund. Detta 
genom att fungera som en svenskspråkig gemenskap för sina medlemmar där 
representanter för olika funktionshindergrupper har samlats för att på egna 
villkor fatta beslut och påverka i frågor som gäller dem själva. Samtidigt har 
förbundet också haft möjlighet att fungerat som administratör för olika projekt 
och verksamheter som har främjat medlemsorganisationernas intressen. Av 
dem har det viktigaste varit att a) förlägga en funktionshinderpolitisk 
journalistiskt obunden tidning SOS Aktuellt som förutom att fungera som ett 
debattforum för målgruppen riktar sig till alla som är intresserade av 
funktionshinder och omsorgsfrågor i Svenskfinland, och b) att administrera ett 
projekt Mutual Trust (alla räddas) som har till uppgift att förbättra samarbetet 

mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikörer.   
 

Samarbete 
Förbundet förverkligar sina funktionshinderpolitiska målsättningar i samarbete 
med andra organisationer på det sociala området. Sedan år 2016 har 
förbundet varit medlem i Samarbetsförbundet kring funktionshinder. 
Tillsammans med ”SAMS” 5 medlemsförbund har förbundet bevakat mänskliga 
rättigheter för alla personer med funktionsvariationer i Svenskfinland. Detta 
inom ramen för ”SAMS intressenätverket” som skriver utlåtanden under 
ledning av verksamheten ”juridiskt ombud”. År 2018 fungerade förbundets 
ordförande Anna Caldén också för andra året i följd som ordförande för SAMS. 
Därtill valdes Caldén till Finlands representant i ”Nordiska rådet”.  
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Sedan år 2009 har handikappförbundet varit medlem i Handikappforum. Till 
forumet som grundades 1999 hör 32 riksomfattande organisationer.  Forumets 
viktigaste verksamhet är ”Vaikuttajaverkosto” där jurister från samtliga 
medlemsorganisationer debatterar, besluter och skriver utlåtanden kring 
funktionshinderpolitiska frågor i Finland. Forumet har också en representant i 
Europeiska Handikappforum.  
År 2017 blev förbundet medlem i SOSTE Finlands social och hälsa rf. 
Förbundet är en riksomfattande paraplyorganisation som samlar 200 social- 
och hälsovårdsorganisationer och tiotals andra samarbetsorganisationer. För 
att tillvara de svenskspråkiga organisationernas intressen har SOSTE grundat 
ett svenskt intressepolitiskt nätverk. I samband med det pågående arbetet 
kring social- och hälsovårdsreformen har nätverket fått en allt viktigare uppgift. 
Detta eftersom den på mänskliga rättigheter baserade modellen som 
organisationerna har utarbetade för funktionshindrade i Svenskfinland till 
väsentliga delar avviker från den modell som det svenskspråkiga politiska 
etablissemanget har förespråkat utgående från redan förefintliga strukturer 
inom vården. 
År 2018 blev förbundet medlem i studieförbundet. Under året deltog förbundet 
även i THL Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) viktiga arbete med att 
utveckla en svenskspråkig Handbok för funktionshindrade 
 

Verksamhetsåret i sammandrag 

 

Verksamhet är indelad i 1) förbundets egen, 2) STEA finansierad verksamhet 
och 3 STEA finansierade projekt. Till förbundets egen verksamhet hör 
framförallt administration och kommunikation, till den STEA finansierade 
verksamheten intressebevakning och information (Ak6) och till STEA 
finansierade projekt Mutual Trust (C1331).   

 

Förbundets egen verksamhet 

Administration 

År 2018 sammankallades förbundsmötet stadgeenligt två gånger. Höstmötet 
godkände verksamhetsplanen och budgeten samt utsåg ny ordförande och 
styrelse för 2019. Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för 2018 som 
tillsammans med revisionsberättelsen presenteras för vårmötet som beviljade 
styrelsen och de förtroendevalda ansvarsfrihet. Styrelsen sammanträdde 
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utöver förbundsmötena 3 gånger och redaktionsrådet 1 gång. Personalen 
samlades under säsongen till regelbundna möten varje torsdag morgon. År 
2018 hade förbundet 11 medlemsorganisationer med ca 800 svenskspråkiga 
medlemmar. För närmare uppgifter om styrelse och personal – se bilaga. 

 

Kommunikation 

Förbundets synlighet baserar sig i första hand på information om de 
förtroendevalda styrelsemedlemmarnas personliga erfarenheter av att leva 
med funktionhinder i det dagliga livet. Detta alldeles särskilt i 
kommunalpolitiken. Genom att tillsammans fatta beslut och vara aktiva i press 
och media, samt delta i olika organisationers beslutsfattande, främjas 
målgruppens intressen i samhället allra bäst. Särskilt som samma personer är 
aktiva i arbets- och ledningsgrupper samt i det politiska livet. Idag är personliga 
kontakter fortfarande det överlägset bästa sättet att informera om 
funktionshinder. En förteckning över förbundets förtroendevaldas och 
anställdas förtroendeuppdrag och media synlighet är ansluten som bilaga. 
 
Som förbundets fönster ut mot samhället fungerar hemsidan 
www.funktionshinder.fi. För det visuella utförandet av hemsidan stod MA-
Creation och för underhåll Koodiviidakko. Sidorna är översatta till finska. I 
samband med förnyelsen uppdateras också förbundets kommunikation på 
sociala medier. 
 
För att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation mellan sig och sina 
medlemsorganisationer publicerar styrelsen ett medlemsbrev två gånger i året. 
I brevet presenterar förbundet sin egen verksamhet samt målsättningar och 
resultat av intresseverksamheten.    
 

Information och intressebevakning (Ak6)  

Information 

Förbundets viktigaste källa till information, debatt och påverkan är SOS 
Aktuellt  
På grund av högre postkostnader gavs SOS Aktuellt ut i fyra numror. 
Prenumerationsavgiften hölls på 15 euro. Sidantalet ligger normalt på 36 sidor 
i alla nummer förutom i julnumret som i år hade hela 46 sidor. Upplagan låg på 
4800 exemplar. 
År 2018 arrangerades inget ”Mångfald i Media-seminarium” dels p.g.a. 
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bristande resurser. Däremot deltog SOS Aktuellt deltog i Bokmässan i 
Helsingfors, i katalogen Finlandssvenska Tidskrifter, Bokkalaset i Ekenäs samt 
på medlemsorganisationernas egna mässor och evenemang.  
Konstsamfundet stödde tidningen så som tidigare. SOS Aktuellt som har en 
egen verksamhetsberättelse (se bilaga) uppfyller Nordiska miljömärkets 
kriterier och är berättigad till Svanenmärket. 
 

Intressebevakning 

 
Intressebevakning på finska 
Förbundets målsättning med samarbete kring funktionshinder på finska är a) 
att främja välfärd och hälsa för alla funktionshindrade i Finland samt b) att i 
samband med detta arbete särskilt poängtera svenskspråkiga 
funktionshindrades språkliga rättigheter. Sommaren 2016 ratifierade Finland 
FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. I enlighet med konventionens fakultativa protokoll är 
regeringen skyldig att rapportera till generalförsamlingen om hur 
implementeringen av konventionen framskrider. Under ledning av 
Handikappforum har samtliga funktionshinderorganisationer i Finland enats om 
att utarbeta en s.k. ”skuggrapport”. För förbundets del har det därför varit 
viktigt att se till att frågeformulären som står som grund för kartläggningen av 
målgruppens livskvalitet har funnits tillgängliga på en bra och lättläst svenska 
samt att de tillfrågade har fått det stöd de behöver för att ha kunnat fylla i sina 
svar.    
Andra frågor som har varit särskilt viktiga för förbundets målgrupp inom ramen 
för Handikappforums verksamhet är den pågående sammanslagningen av 
funktionshinderservice- och omsorgslagen (VALAS). Detta samt indelningen 
av landets förvaltning i 18 landskap och självstyrande social- och 
hälsovårdsområden är frågor som på funktionshinderhåll har förutsatt ett 
solidariskt samarbete.  
 
För handikappförbundet är det särskilt viktigt att svenskspråkiga 
funktionshindrade skall ha samma tillgång till en valfri marknad och till samma 
rättigheter som de finskspråkiga. Inom ramen för systemet med personlig 
assistans är den s.k. ”arbetsgivarmodellen” särskilt viktig att bevara. Denna 
synpunkt har förbundet poängterat starkt inom ”Assistenti-info”, vilket bl.a. 
ledde till att förbundet presenterade sitt PAL-projekt på ”Henkilökohtaiset 
avustajapäivät”, som 2018 hölls på Iiris i Helsingfors. Den bärande tanken 
inom projektet är att erbjuda arbetsgivare för personliga assistenter en juridisk 
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plattform i form av ett andelslag där funktionsnedsatta kan söka lösningar i 
gemensamma frågor som berör deras personliga assistans.  
 
Intressebevakning på svenska 
  
När det gäller den funktionshinderpolitiska intressebevakningen i Svenskfinland 
så rådde det redan från början av året delade meningar om hur 
funktionshinderorganisationerna skulle förhålla sig till SOTE- och 
landskapsreformen. Inom SOSTE svenska intressenätverket, utvecklade de 
svenskspråkiga organisationerna på det sociala området tillsammans ett 
förslag till ett landskapsöverskridande samarbete i Svenskfinland. Förslaget 
baserade sig på ett samordnande oavhängigt rådgivande expertorgan 
(förslagsvis kompetenscentret). Under arbetet utgick nätverket främst från 
grundlagsenliga rättigheter för funktionshindrade, valfrihet och FN:s 
funktionshinderkonvention. Inom ramen för ”Kumaja”-nätverket som hörde de 
svenskspråkiga sociala organisationerna i Nyland i samma fråga så utarbetade 
arrangörerna ett eget förslag tillsammans med Folktinget. Därtill hördes 
organisationerna inom ramen för ett tredje initiativ som utgick från bevarandet 
av förefintliga svenskspråkiga vårdstrukturer, däribland Kårkulla, Detta skedde 
på initiativ av SFP:s förra, Pensionärsförbundets nuvarande, ordförande Ole 
Norrback. Tanken var att samla alla svenskspråkiga organisationer och 
producenter på det sociala området bakom ett enda gemensamt politiskt 
initiativ. Resultatet av samarbetet var en dubbelbolagsmodell där det ena 
bolaget utgick från Kårkullas nuvarande verksamhet och det andra från 
organisationernas övriga behov. Modellen kunde till vissa delar omfattas av 
vissa funktionshinderorganisationer vars medlemmar ansågs vara i behov av 
vård och omsorg men för t.ex. vårt förbund som värnar om rättigheter, valfrihet 
och stöd och träning i hemmet var tanken på en utlokalisera de samarbetande 
landskapens organisationsansvar till ett eller flera svenskspråkiga 
produktionsbolag, vilka även skulle ansvara för sakkunskap och rådgivning, en 
omöjlig tanke att omfatta. (se bilaga).  

Projekt 

Mutual Trust -projektet 

Mutual Trust-samarbetet som inleddes i april 2016 är nu inne på sitt andra år. I 
samarbetet deltar 15 funktionshinderorganisationer, 7 räddningsaktörer och 4 
rederier. Republikens president fungerar som projektets beskyddare. 
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Samarbetet kartlägger räddningsmyndigheternas och trafikidkarnas beredskap 
och kunskaper i att rädda funktionshindrade – detta genom att arrangera 
gemensamma räddningsövningar där räddningsmyndigheter och trafikidkare 
får öva på att rädda funktionshindrade. Samtidigt skapas ett 
undervisningsmaterial om hur man ska bemöta och rädda funktionshindrade. 
Samarbetet framkallar dessutom ny information och ökar på förståelsen och 
förtroendet mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikidkare. 

Samarbetet har år 2017 arrangerat och deltagit i sju räddningsövningar med 
bland annat Helsingfors räddningsverk, Gränsbevakningen, Viking Line och 
Länsimetro Oy. Övningarna har varit givande och har fått väldigt positiv 
respons av alla parter. 

Samarbetets nya webbplats togs i bruk i början av år 2017 och Mutual Trust 
också varit synligt på sociala medier: Facebook, Twitter, Instagram och 
YouTube. Projektkoordinatorn har dessutom skrivit artiklar om bl.a. olika 
övningar i Handikappförbundets tidskrift SOS Aktuellt. Insändare som 
behandlat samarbetet har publicerats i bl.a. Hufvudstadsbladet och Turun 
Sanomat. 

Mutual Trust har under årets lopp deltagit i olika seminarier och evenemang för 
att göra projektet känt och för att skapa nya nätverk. Våren 2018 kommer ett 
Mutual Trust-seminarium ordnas i Lilla parlamentet tillsammans med 
riksdagens VAMYT-grupp. 

Året har varit väldigt lyckat och vi kommer att ansöka om fortsatt finansiering 
av STEA i form av ett fortlöpande räddningssamarbete. 

Mera information om projektet finns på 

mutualtrust.fi 
facebook.com/mutualtrust.fi 
twitter.com/mutualtrust10 
instagram.com/mutualtrust.fi 

  

 

Ekonomisk översikt  

 

I enlighet med STEA:s direktiv skiljer förbundet mellan sin egen verksamhet 
och verksamheten (Ak6) och projektet (C1331), vilka finansieras av Veikkaus. 
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För sin administration har förbundet rätt att fakturera upp till 15 % av Veikkaus 
bidrag för allmänna kostnader. Direkta budgeterade personalkostnader 
förutsätter timuppföljning.  
 
Förbundets egen verksamhet finansierades år 2018 enligt följande SAMS      
12 000 €, Tre Smeder 3000 €, W Thuring 1000 € och SFV 2000 €. För Ak6 
Information och intressebevakning erhöll förbundet 86 000 € av Veikkaus och 
för projektet C1331 Mutual Trust 90 000 €. Av Mutual Trusts bidrag överförs 
33895 € till våren 2019 då projektet avslutas. Konstsamfundet stödde SOS 
Aktuellt med 10 000 €. Som bokförare fungerade bokföringsbyrån He-tilit Oy, 
som ekonomiansvarig Ulf Gustafsson och som revisor CGR Eva Bruun mes 
CGR Rabbe Nevalainen.som suppleant. 
 
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse 2018 SOS Aktuellt 
Bilaga 2.Verksamhetsberättelse 2018 Mutual Trust 
Bilaga 3 Medlemsföreningar och administration år 2018 
 


