
STRATEGI, SOSTE Finlands social och hälsa rf 

Förändringar i omvärlden som vi svarar på genom vår verksamhet: 

• Digitalisering och teknologisk utveckling 
• Förändringar i medborgar- och frivilligverksamheten  
• Ökad mångkulturism 
• Minskad kritisk medvetenhet 
• Organisationernas snävare autonomi 
• Vård – och landskapsreformen 
• Ojämlikhet 

Värderingar som vår verksamhet grundar sig på 

• Öppenhet 

• Rättvisa 
• Kraftfullhet 

• Föregångarskap 

 

Vision    

Vi bygger ett gott liv tillsammans – för alla  
 

Välmående människor 

Välfärden består av tillräcklig hälsa, materiell försörjning samt av social välfärd, såsom delaktighet 
och möjligheter att på ett meningsfullt sätt utgöra en del av sitt närsamhälle. 

Investeringar i välfärd är att stärka de mänskliga resurserna och delaktigheten. Satsningarna kan 
t.ex. utgöras av pengar, arbete, materiella resurser eller ändringar i levnadsvanorna. I samhället 
stöds människornas förutsättningar för ett gott liv bäst genom att skapa arbetsmöjligheter, en 
tillräcklig försörjning och delaktighet, genom att bevara ett universellt servicesystem, genom att 
utveckla välfärdstjänsterna och den sociala tryggheten utifrån människorna själva samt genom att 
stärka en fri och autonom medborgarverksamhet. 

Mål 

* Oberoende av de sociala och hälsomässiga utmaningarna har alla en tillräcklig försörjning och 
därigenom möjligheter till ett människovärdigt liv. 

* Främjandet av välfärd och hälsa utgör en del av alla samhällspolitiska sektorer och grundar sig på 
delaktighet. 

* Servicesystemet stöder och främjar alla människors välfärd. 

* Människor i olika levnadssituationer har möjlighet att delta i samhället. 

 

Livskraftiga organisationer 



Organisationerna arbetar för att alla ska ha möjlighet att delta i det gemensamma arbetet 
oberoende av levnadssituation, social ställning eller hälsotillstånd. Organisationsverksamheten 
kan vara en kanal att hantera sin egen livssituation eller för att ge kamratstöd åt en annan person i 
samma situation. Organisationsverksamhet är intressebevakning, påverkansarbete, frivillig 
verksamhet, delaktighet, en del av arbetsförmågan och något som möjliggör allt detta. 

I Finland är organisationerna starka aktörer då det gäller att främja människornas välbefinnande 
och hälsa samt i det förebyggande arbetet. Organisationsfolk bryr sig om mänskor redan i ett tidigt 
skede då man inte alls tänker på social välfärd eller hälsa. Å andra sidan har organisationerna 
också omsorg om någonting trots allt skulle hända: stöd ges mental rehabilitering, 
drogmissbrukare stöds att få ett nytt grepp om livet, det tas fram modeller för specialgrupper att 
komma in i arbetslivet, allvarligt sjuka får stöd, man hjälper de ekonomiskt sämst bemedlade och 
ordnar jour vid kriser. 

De autonoma medborgarsamhället bygger på förtroende, trygghet, nätverk och 
sammanslutningar, som det finländska samhället inte heller i fortsättningen klarar sig utan. 
Organisationerna behövs för att stärka alla människors välbefinnande och förmåga att delta i 
samhällets allt mer invecklade strukturer. 

Mål 

* Social- och hälsovårdsorganisationerna kan förutse sin omvärld och servicesystemen, fungera 
mer effektivt till godo för människorna och påvisar detta. 

* Social- och hälsovårdsorganisationernas finansiering är mångsidig och bidragssystemet för 
Veikkaus vinstmedel stöder en smidig medborgarverksamhet och utveckling av den. 

* Organisationerna har verksamhetsförutsättningar i de nya landskapsstrukturerna och möjlighet 
att producera tjänster i den form de önskar. 

 

Välfärdsekonomi 

Välfärdsekonomin är den samhälleliga sektor där man investerar i välfärd. I välfärdsekonomin är 
alla inkluderade och det satsas på alla  genom att i tillräcklig grad beakta de individuella behoven. 
Välfärdsekonomins styrka uppstår genom viljan att skapa en värld där alla har det bra och kan leva 
ett gott liv.  

I SOSTEs vision för år 2030 är välfärdsekonomin vittomfattande. Grunden för välfärdsekonomin 
utgörs av den nordiska välfärdsmodellen, vars kärna utgörs av ett universellt social- och 
hälsovårdssystem som grundar sig på offentligt ansvar. Organisationsverksamheten som främjar 
social välfärd samt delaktighet är effektfull och autonom. 

Ett gott liv är unikt för var och en. Var och en har en önskan om att kunna påverka, att arbeta efter 
egen förmåga och att uppleva att man behövs. Välfärdsekonomins mål är att bygga ett gott liv 
tillsammans – för alla.  

  



Riktlinjerna för SOSTEs verksamhet 2019–2021 

1. Vi utför intressebevakning i syfte att trygga social- och hälsovårdsorganisationernas 

verksamhetsförutsättningar. 

[Nätverk, informationsproduktion, representation, utlåtanden, påverkan på beslutsfattare, 
expertkommunikation, ordnande av evenemang osv.] 

1.1 I syfte att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar i de nya riksomfattande och i 
de nya regionala strukturerna. 

1.2 I syfte att stärka organisationsverksamhetens frihet och autonomi och avlägsna byråkratiska 
hinder. 

1.3 I syfte att utveckla systemet för bidrag som beviljas ur Veikkaus vinstmedel. 

 

2. Vi stöder social- och hälsovårdsorganisationer att leda och utveckla sin verksamhet i en 

föränderlig omvärld. 

[Nätverk, informationsproduktion, utvecklande av verktyg, ordnande av utbildning, sparring, 
produktion av handboöcker, rådgivning osv.] 

2.1 Att tillämpa en mer mångsidig finansiering, utveckla sina upphandlingar och främja en god 
förvaltning. 

2.2 Att öka och påvisa verksamhetens effekter samt att ta i bruk och sprida effektfulla 
verksamhetsmodeller. 

2.3 Att strategiskt planera sina välfärdsinvesteringar och utveckla sitt ledarskap. 

 

3. Vi verkar för att öka människors välbefinnande. 

[Nätverk, informationsproduktion, representation, utlåtanden, påverkan på beslutsfattare, 
expertkommunikation, ordnande av evenemang osv.] 

3.1 I syfte att minska välfärds- och hälsoskillnader samt att främja välfärd och hälsa inom olika 
samhällspolitiska sektorer. 

3.2 I syfte att göra socialskyddet mer transparent, människoorienterat och rättvist än för tillfället. 

3.3 Genom ordnandet av social- och hälsovårdstjänster, finansiering, tillgången till tjänster, i 
regleringen och utvecklandet av innehållet och praxisen både på riksomfattande nivå och indirekt 
på landskapsnivå. 

3.4 I syfte att synliggöra skillnaderna i de sociala och hälsomässiga förhållandena, ekonomisk 
ojämlikhet som går i arv mellan generationer samt orsakerna och effekterna av inkomst- och 
hälsoskillnader. 

 

 

 



4. Vi främjar det välfärdsekonomiska tänkandet. 

[Nätverk, informationsproduktion, representation, utlåtanden, påverkan på beslutsfattare, 
expertkommunikation, ordnande av evenemang osv.] 

4.1 Genom att befästa SOSTEs ställning som en samhällspolitisk debattör och expert så att den 
välfärdsekonomiska aspekten får en starkare ställning i den ekonomipolitiska diskussionen. 

4.2 Genom att göra begreppet välfärdsekonomi övertygande och till ett starkt 
påtryckningsredskap för organisationerna. 

4.3 Genom att klargöra välfärdsekonomins vision. 

4.4 Genom att främja välfärdsekonomitänkandet internationellt. 

 

5. Personal och ekonomi 

5.1 SOSTE är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare och personalen mår bra, är kunnig 
och innovativ. 

5.2 SOSTE fungerar med nuvarande ekonomiska resurser och har mer mångsidiga inkomstkällor.
  


