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Infobrev 09/2015 den 24 september 2015 
     Infobrevet ges ut av 

         Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området 
      och utkommer en gång i månaden 

 

DelSam IV fokuserar på ungdomars medverkan 
  
 DelSam IV har kommit igång. Vårt projektteam har utmanat sig själv till att med nya sätt 
 förverkliga de ungas medverkan och delaktighet. Vi går in med öppet sinne och strävar efter 
 att genomföra processer, vars målsättning är klar, men innehåll och resultat är ännu oklara. 
 
 DelSam projekthelheten är inne på sitt fjärde projekt. Alla DelSam-projekten har haft två 
 utgångspunkter; ungdomarnas medverkan och samverkan och samarbete mellan olika 
 aktörer.  När man ser på den utvärderingen som gjordes under våren på DelSam projekten  
 I-III, ser man att trots att det var har varit fråga om relativt små projekt så har projekten nått 
 många personer. I projekten har vi arbetat med frågor kring samarbete och delaktighet. I de 
 olika aktiviteterna har deltagit ca 470 professionella och 135 ungdomar, på ett stort 
 geografiskt område. 
 
 Att arbeta med frågor kring medverkan, delaktighet, brukarperspektiv är krävande. Det 
 förutsätter att de professionella är villiga att verkligen lyssna på vad i detta fall de unga har att 
 säga. Den professionella bör kunna sätta sina förutfattade meningar åt sidan och vara 
 intresserad och villig att ändra på sitt sätt att arbeta, om det kommer fram dylika önskemål 
 och tankar.  
 
  Vi vet utgående från erfarenheter från bland annat ”Nuoret kehittäjät” (se t.ex. 
 http://www.socca.fi/kehittaminen/lastensuojelu/nuorten_kehittajien_ryhma) 
  att deltagande i utvecklandet av servicen var betydelsefullt bland annat med tanke på de 
 ungas självkänsla. Även forskning visar att bästa resultat av socialt arbete får man om 
 klienten tas med som en aktiv medborgare i arbetet och i planeringen av hens framtid. För 
 den ungas del handlar om att väcka deras insikt om problemens orsaker, deras rättigheter 
 och service samt om att stöda deras eget ansvarstagande om sin situation  
 Saikkonen et al 2015: Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? 
 http://www.kaks.fi/sites/default/files/TutkJulk_89_net_0.pdf (kopiera länken och lägg den i 
 sökrutan, så öppnas den säkrast!) 
     
 I de tidigare DelSam projekten har de unga har involverats på olika sätt, via BIKVA, 
 framtidsdialog, smiletaggning etc. Oftast har dessa varit punktinsatser och ofta dessa 
 insatser varit planerade utgående från de professionellas intresse. Nu under den fjärde 
 projektfasen har vi kommit överens om att försöka vända på kakan. Vi börjar vårt arbete med 
 ungdomarna, med att vara närvarande, lyssna in vad de tänker och tycker, för att sedan 
 planera aktiviteterna för unga och de professionella. Vi utmanar oss själva genom att ge oss 
 in i processer som vi inte vet vad de resulterar i, det får tiden visa. Vi har sagt att tanken är att 
 vi vill höra de unga, vi vill använda deras tankar och åsikter som grund för det fortsatta 
 arbetet. Vår målsättning är att de ungas deltagande förstärks, att vi använder sådana 
 metoder som de unga upplever sig bekväma med. Vi får säkert material till ett seminarium 
 (traditionsenligt på Runebergsdagen 5.2.2016), men vi har också lovat att ifall de unga vill att 
 vi förmedlar ett budskap till professionella, till lokala beslutsfattare, till nationella 
 beslutsfattare, så kommer vi att göra vad vi kan för att nå ut med det. Vi vill att de unga skall 
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 känna att vi värdesätter deras erfarenhet, åsikter och tankar och vi hoppas kunna visa att 
 också andra gör det. 
 I Nyland har arbetet kommit igång med verkstadsungdomar på SVEPS och på KOI i 
 Raseborg. Vi deltar i verkstadsverksamheten en dag i månanden. Där jobbar vi utgående 
 från ungdomarnas tankar, behov och önskemål och behandlar olika teman, på olika sätt. Hur 
 vet vi inte ännu? Den andra målgruppen för arbetet i Nyland är högstadieungdomar, var och 
 hur det blir är ännu oklart. I Österbotten samlar vi i detta nu information i samarbete med 
 Österbottens ungdomsportal Decibel www.decibel.fi, där vi via en webenkät försöker samla 
 teman som är av betydelse för ungdomar i Österbotten. I ett senare skede kommer vi också i 
 Österbotten att arbeta konkret med unga, men med vem och var, är ännu lite oklart.  
 
 Intresserad att höra mera? 
 Aktuell information publiceras på DelSam hemsidan 
 http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam_4/   
 eller ta kontakt med Mia Montonen  
 mia.montonen@fskc.fi  tfn +35840 591 3031 
 

Studerandes praktikforskningsrapporter publiceras på Mathilda Wrede-
institutets webbsidor 
 
 Nu finns nya praktikforskningsrapporter av studeranden vid Statsvetenskapliga fakulteten vid 
 Helsingfors universitet att läsas via webbplatsen:  
 http://fskc.fi/mathilda_wrede_institutet/studerandearbeten_i_praktikforskning/ 
 God läsning! 
 

Seminarier, konferenser och kongresser 
 
Hörselseminarium på G18, Helsingfors, måndag 5.10.2015, kl. 16:00 
 Deltagande föreläsare bl.a. audionom Anita Valjakka, forskare Ilmari Pyykkö och Kristina 
 Torp, från Signalhundsförbundet. Läs mera via webbplatsen: http://www.horsel.fi/start/ 
 
  
Svenskspråkig diskussionsgrupp i Helsingfors för närstående till missbrukare 
 När någon i familjen har problem med alkohol, droger eller spelberoende blir det problem för 
 hela familjen. 
 En diskussionsgrupp avsedd för närstående till missbrukare träffas tisdagar i KRAN rf:s 
 utrymmen i SFV-huset G18 (tredje våningen, rum 305) i Helsingfors.  
 Nästa träff ordnas 29.9.2015 
 Vi tar upp olika teman varje gång så du behöver inte delta regelbundet. Deltagandet är gratis, 
 vi bjuder på kvällste. 
 
 Anmälan och mera information Sari Röman: sari@aroniapuu.fi  tfn +35850 560 1416 
 Arrangör: KRAN rf 
 
 
Trender inom missbrukarvården, utbildningsdag kring missbruk 7.10.2015 
 Varmt välkommen på utbildningsdag kring missbruk i Helsingfors (Festsalen i SFV-huset 
 G18, Georgsgatan 18 A)! Vi är speciellt stolta över att kunna bjuda in Pelle Olsson från 
 Sverige, en mycket duktig cannabisföreläsare, författare, sjukskötare och muntlig berättare. 
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 Pelle har tre gånger vunnit svenska mästerskapen i Berättarslam och han har också korats till 
  
 Nordisk mästare i muntligt berättande åren 2008 och 2011. Pelle har sedan 90-talet rest runt i 
 Europa och i USA för att skriva om narkotikasituationen. Han om någon vet följderna av t.ex. 
 legaliseringen av Cannabis i vissa delstater i USA. Pelles hemsida: www.pelleolsson.se. Mer 
 information om dagens program: www.kran.fi  
 
 Möjlighet att äta salladslunch i foajén kl. 12, lunchen kostar 10 euro, kaffe eller te ingår. Obs! 
 Kontant betalning på plats och helst jämna pengar.  
 Tack vare finansiering bl.a. via en minnesfond är dagen i övrigt gratis.  
 Anmälan senast 2.10.2015: mette.strauss@kran.fi   
 
 Arrangörer: KRAN rf i samarbete med USM rf och Cannabisnätverket Finland. 
 
 
Inbjudan till konferensen "Rätten till eget hem" 
 Välkommen till konferensen: Rätten till eget hem — Nordisk konferens om boende för kvinnor 
 och män med utvecklingsstörning 
 
 Tidpunkt: onsdag 7.10.2015 kl 9-16 
 Plats:Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm 
 
 FINLANDS AMBASSAD i Stockholm och NORDENS VÄLFÄRDSCENTER arrangerar en 
 konferens med fokus på boende för personer med utvecklingsstörning. 
 
  Konferensen ger en överblick över situationen i de nordiska länderna och hur man arbetar för 
 att förverkliga FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 
 19 i FN-konventionen ålägger alla stater som tillämpar konventionen att garantera att 
 personer med funktionsnedsättning har tillgång till olika former av samhällsservice och stöd 
 även i det egna hemmet, så att både boendet och deltagandet i samhället stöds vilket 
 förhindrar isolering och ensamhet. 
 
 Den vänder sig till alla som på praktisk, politisk eller strategisk nivå arbetar med 
 boendefrågor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
 
 Bland inbjudna talare finns Christina Bendixen från Danska Institut for Menneskerettigheter 
 som talar om boendet med utgångspunkt i ett resonemang kring mänskliga rättigheter samt 
 Anne Eriksson, socialråd vid Finlands ambassad. 
 
  Via nedanstående länk finns mer information om konferensen och möjlighet att registrera sig: 
 http://www.nordicwelfare.org/boende  
 
 
 
Engagemang och medverkan i arbetslivet – I en mångprofessionell social- och hälsovård 
 Tidpunkt och plats: 7-8.10.2015 i Åbo, Yrkeshögskolan Novia, Nunnegatan 4, 20700 Åbo, 
 våning 5.  
 Under konferensen diskuterar vi arbetsvälbefinnande, inre motivation och 
 meningsfullhet i dagens arbetsliv med tyngdpunkt på: 

§ Medarbetaren i arbetssamfundet, 7.10.2015 
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§ Medarbetarens syn på delat ledarskap, 8.10.2015. 

 Konferensen är ett fortbildningstillfälle och ett forum där ledare, medarbetare och studerande 
 inom social- och hälsovård möts.  I samband med konferensen ordnas en arbetslivs- och 
 rekryteringsmässa, 7.10.2015. 

 
Anmälningar togs emot fram till 21.9.2015 
Hör dig för om lediga platser. 
  
Anmälning till de parallella interaktiva sessionerna sker den 7.10 vid 
registrering till konferensen. 
 
Helhetspris för deltagare: 90 euro 
Kaffeservering i det mångprofessionella caféet ingår i priset. 
 
Pris för utställare vid arbetslivsmässan: 1 dag, 7.10,2015.  
Kostnad 80 euro. Avgifterna faktureras. 
 
Läs mera på webbplatsen:  
https://www.novia.fi/konferens-social-och-halsovard-/ 
 

 
 
 
SOSTEtalk! –  tapahtuma 7.-8.10.2015, Helsinki, Finlandia-talo:  
”Taivas vai helvetti? Työ nyt ja kohta” 

 
Työ voi olla elinehto, inhokki tai elämän tarkoitus. Työ on myös yhteiskunnan 
organisoitumisen muoto, ja se jos mikä muuttuu ajassa. Tule mukaan 
keskustelemaan eri alojen asiantuntijoiden kanssa! 
 
Australiasta osallistuu täystyöllisyyden asiantuntijan SOSTEtalk! -tapahtumaan. 
Professori Bill Mitchell Newcastlen yliopistosta pohtii, onko täystyöllisyys tahdon 
asia. 

 
 Lue lisää koko ohjelmasta tapahtuman verkkosivuilla: 
 http://www.soste.fi/tapahtumat/sostetalk/tyo-nyt-ja-kohta.html  
 Tapahtumavastaava koulutuspäällikkö Sirpa Sulku, puh. 040 842 3678, sirpa.sulku@soste.fi  
  
 
Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja yhteistyökumppanit järjestävät lastensuojelun 
tutkimuspäivät teemasta ”Lastensuojelutiedon jännitteet” 8-9.10.2015 Helsingissä 
  
 Kansainvälisenä puhujavieraana päiville osallistuu lapsuus- ja nuorisotutkimuksen professori 
 Richard Mitchell Kanadasta, Brockin yliopistosta. Kotimaisia pääpuhujia ovat mm. 
 ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, yliopistonlehtori Maria Tapola-Haapala Helsingin 
 yliopistosta, professori Jaakko Seikkula Jyväskylän yliopistosta, tutkimusprofessori Sakari 
 Hänninen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, erikoissuunnittelija Kaisa Vehkalahti 
 Nuorisotutkimusseurasta sekä emeritaprofessori Marjatta Bardy. Päivillä järjestetään 
 kokemusasiantuntijoiden paneelikeskustelu. 
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 Tutkimuspäivillä järjestetään kiinnostavia symposiumeita mm. lapsikeskeisestä 
 työskentelystä ja lasten kaltoinkohtelun ehkäisemisestä. Työryhmäesityksiä ja ehdotuksia eri 
 teemoihin keskittyviksi symposiumeiksi voi ehdottaa 6.9. saakka ja ilmoittautumisia päiville 
 otetaan vastaan 22.9. saakka. Tutkimuspäivät järjestetään yhteistyössä 
 Lapsuudentutkimuksen seuran ja sosiaalityön valtakunnallisen yliopistoverkoston Sosnetin 
 kanssa.  
 
 Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä: 
 https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tapahtumat/-/tapahtumalistaus/view/1362202  
 
 
Frigör kreativa krafter! Ett seminarium om gott ledarskap och utveckling av arbetslivet 
 Måndagen den 19 oktober ordnas seminariet "Frigör kreativa krafter" på Arcada. 
 Målsättningen är att lyfta fram bästa praxis och goda exempel på bra ledarskap inom offentlig 
 sektor och näringsliv (tvärvetenskapligt) samt resultat från YAMK projektet. Seminariet är ett 
 samarbete mellan yrkeshögskolorna Arcada och Novia. 
 
  Läs mer om seminariet här: http://www.arcada.fi/sv/node/2779  
 
 
Vem Vårdar Vem? – konferensens huvudtema i år är äldreomsorgen, 22-23.10.2015 
 Är du kommunalt anställd eller jobbar du inom vården? Innehar du ett förtroende uppdrag? 
 Kanske är du medlem i ett äldreråd? Då skall du inte missa den här konferensen! På årets 
 Vem Vårdar Vem konferens är äldreomsorgen ett huvudtema. Reformer, lagförändringar, 
 olika sätt att organisera äldreomsorgen samt etiska dilemman i vården kommer att dryftas. Vi 
 kommer också att få höra representanter från Karlskrona, som utsetts till Bästa äldres 
 boende 2015 i Sverige, berätta om sin verksamhet. Konferensen ordnas i samarbete med 
 Svenska Seniorer i Finland, Svenska pensionärsförbundet och Finlands Kommunförbund. 
  
 Plats: Kommunernas hus, Andra linjen 14, Helsingfors 
 Pris: 200,00 (exkl. moms) 
 Anmälan: 5.10.2015 
 Arrangör: Svenska pensionärsförbundet, Svenska Seniorer i Finland, Finlands 
  Kommunförbund 
 Anmälan och program via länken: 
 http://www.kommunerna.net/sv/databanker/evenemang/Sidor/view.aspx?k=2015-10-VVV-Hfors  
 
 
Sosiaalipolitiikan päivät 2015 Helsingin yliopistossa 
 Sosiaalipolitiikan päivät järjestetään 22-23.10.2015 Helsingin yliopistossa. Päivien teemana 
 on ”Sosiaalipolitiikka ja eriarvoisuus globaalissa maailmassa – Social policy and inequalities 
 in a changing global world”. 
  
 Yhdeksi pääpuhujaksi on kutsuttu professori Peter Taylor-Gooby (Kentin yliopisto). Taylor-
 Gooby on tutkinut esimerkiksi uusia sosiaalisia riskejä ja eurooppalaisia hyvinvointivaltioita. 
 Ehdota työryhmä, tarjoa esitystä, tule kuunelemaan – merkitse syksyn tärkein 
 sosiaalipoliittinen tapahtuma kalenteriin!  
 
 Lisätietoja verkkosivuilta 
 www.sosiaalipolitiikanpaivat.fi  
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Finlands Svenska Socialförbund r.f. ordnar en seminariedag om att förebygga 
marginalisering bland unga 
 Tidpunkt och plats:  3.11.2015 på YH Novia i Vasa. 
 Bl.a. Lasse Mattila, författare, föreläsare och rådgivare om utanförskap och utsatthet 
 kommer att föreläsa under dagen. Han är utbildad socionom, har en bakgrund som 
 ”maskrosbarn”, 20 års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar och är författare till 
 boken ”Att förebygga livslångt utanförskap”. Läs mer på www.lassemattila.com   
 Mer information om dagen och övriga föreläsare kommer i början på hösten. 
 Se också http://www.fssf.fi/start/aktuellt/ 
 
FSSF meddelar också att förbundskongresssen 2016  
 kommar att ägar um 5-6.4.2016 i Tammerfors. Temat kommer att vara självbestämmanderätt 
 och brukarperspektiv. Notera datum redan nu! 

 
 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos ja yhteistyökumppanit järjestävät Helsingissä 6.11.2015 
seminaarin Puheista tekoihin! Ylisukupolvisten ongelmien kohtaaminen ja ehkäiseminen 
lastensuojelussa ja sosiaalipalveluissa. 
 Puheista tekoihin! -seminaari kutsuu lastensuojelun ja sosiaalipalvelujen asiakkaita, politiikan 
 tekijöitä, palvelujen johtoa ja käytännön toimijoita keskustelemaan siitä, miten lasten ja 
 perheiden mutkistuneet, pitkittyneet ja jopa yli sukupolvien ulottuvat vaikeudet haastavat 
 hyvinvointipolitiikan johtamista ja palvelujärjestelmää. Samoin pohditaan, mikä vaikutus näillä 
 on palveluita ohjaavaan etiikkaan ja asiakastyön käytäntöjen kehittämiseen.  
 
 Seminaarin puhujia ovat muun muassa englantilaiset professorit Brid Featherstone ja Kate 
 Morris. Mukana on myös lähisuhde- ja perheväkivaltaa sekä lasten kaltoinkohtelua tutkineet 
 professori Eija Paavilainen Tampereen yliopistosta ja Aune Flinck Terveyden ja 
 hyvinvoinnin  laitokselta.  Lisäksi kuullaan Helsingin yliopiston käytäntötutkimukseen 
 pohjautuvia puheenvuoroja siitä, miten ylisukupolvisia ongelmia kohdataan palveluiden 
 arjessa ja millaisia kehittämishaasteita käytännön työstä ja asiakkaiden elämäntilanteista 
 nousee. 
 
 Seminaarin järjestetään THL:n Lastensuojelun tutkimus- ja kehittämishankkeen (LaskeTut) ja 
 Soccan Heikki Waris -instituutin yhteistyönä. Tilaisuus on samalla Pääkaupunkiseudun 
 Praksiksen oppimisverkostotilaisuus (http://www.socca.fi/praksis).  
 Tilaisuuden ohjelma tarkentuu vielä, mutta ennakkotietoa löytyy täältä: 
 
http://www.socca.fi/uutiset/uutisia/ilmoittaudu_puheista_tekoihin!_ylisukupolvisten_ongelmien_kohtaamine
n_ja_ehkaiseminen_lastensuojelussa_ja_sosiaalipalveluissa_-seminaariin.6933.news 
 
(Om länken inte fungera, gå via ovannämnda via http://www.socca.fi/uutiset punkt två på sidan) 
 
 
 
Temadag om funktionshinder - vägar till förändring 
 Tidpunkt:  18.11.2015 
 Plats: Kommunernas hus, Andra linjen 14, Helsingfors 
 Arrangör: FDUV och SAMS i samarbete med THL och Finlands Kommunförbund 
 Läs mera via webbsidan:  
 http://www.kommunerna.net/sv/databanker/evenemang/Sidor/view.aspx?k=2015-11-temadag-Hfros 
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Nationella dagar för vuxen socialt arbete 2016 
 kommer att gå av stapeln 27. -28.1.2016 i Vasa, med temat: 
 ”Sosiaalityö muutoksessa ja vaikuttamassa” 
 Sista veckan i september kommer programmet att publiceras via länken 
 http://www.sonetbotnia.fi/ 
 
 
Utbildning - Koulutusta 
 
Utbildning i metoden ”Supported Employment” 
 Verktyg att handleda i arbetslivsträning Du som handleder personer med 
 funktionsnedsättning, eller andra i missgynnad ställning, som behöver extra stöd och hjälp för 
 att komma vidare till utbildning och arbete. Kom med på en givande 4-dagars utbildning och 
 lär dig arbeta enligt Supported Employments 5-stegsmodell.  
 Kunniga föreläsare från Optima.  
  
 Tidpunkt: 22-23.10 och 26-27.11 (tors. kl. 12.30-17.00, fre. kl. 08.15-13.45).  
 Plats: Optima samkommun, Trädgårdsgatan 20, Jakobstad 
 Pris 345 euro (inkl. moms). I priset ingår mat och kaffe.  
 Anmälan till anki.sundqvist@optimaedu.fi  tfn 044 721 5621 senast 15.10.2015. 
 
 Se Optimas övriga kursutbud via länken: 
 http://optimaedu.fi/svenska/vuxna-och-arbetsliv/opti-inspiration.html  
 

Meddelanden från Social- och hälsovårdsministeriet 
 
Pressmeddelande 145/2015, 11.09.2015 
En styrgrupp och en projektgrupp för social- och hälsovårdsreformen och 
regionförvaltningsreformen utnämndes 
 Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet har tillsatt en tjänstemannastyrgrupp 
 och en projektgrupp för att bereda social- och hälsovårdsreformen, inrättandet av 
 självstyrande områden och regionförvaltningsreformen. 
 
 Gruppernas mandatperiod är 1.10.2015–15.04.2019. Grupperna har till uppgift att bereda och 
 genomföra social- och hälsovårdsreformen och dess finansieringslösningar samt inrättandet 
 av självstyrande områden i anslutning till reformen. 
 
 Ordförande för styrgruppen är SHM:s kanslichef Päivi Sillanaukee och dess vice ordförande 
 är FM:s statssekreterare Martti Hetemäki. Som medlemmar i styrgruppen ingår också Tiina 
 Astola, kanslichef för justitieministeriet och Tuomas Pöysti, projektchef och 
 understatssekreterare.  
 
 Ordförande för projektgruppen är understatssekreterare Tuomas Pöysti. I gruppen ingår 
 representanter för social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, justitieministeriet och 
 Institutet för hälsa och välfärd. Projektgruppen ansvarar för beredningen och verkställigheten 
 av reformen. 
  
 Läs hela pressmeddelandet via webbplatsen: 
 http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/sote-ja-aluehallintouudistusten-ohjaus-ja-projektiryhmat-nimettiin  
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FSKC på Facebook 
 
Gilla FSKC på Facebook https://www.facebook.com/Ab-Det-finlandssvenska-
kompetenscentret-inom-det-sociala-omr%C3%A5det-FSKC-168402143203726/timeline/ 
 
Berätta gärna för oss om vad du skulle vilja ha mera information om. 
 

Infobrevets deadlines och utgivningsdatum: 
 
Nr Utkommer  Deadline    
10 21.10.2015  19.10.2015 
11 18.11.2015  16.11.2015 
12 16.12.2015  14.12.2015 
 
Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi. 
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet. 

 


