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Infobrev 11/2015 den 18 november 2015 
     Infobrevet ges ut av 

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

 

Barn Kaste-projektet samlade professionella i Tammerfors 
  
 Trots att några Barn Kaste projekt ännu fortsätter under nästa år, så ordnades projektets 
 avslutningsseminarium i Tammerfors i början på november. Nedan finns ett inte heltäckande 
 plock från dessa två givande dagar 
 
 Tvådagarsseminariet med rubriken Pitkäjänteistä työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi 
 samlade närmare 250 professionella inom området. Bland deltagarna fanns både utvecklare, 
 praktiker och ledare, både från den offentliga, tredje- och den privata sektorn. På programmet 
 fanns resultat och reflektioner från utvecklingsarbete, främst från Kaste-projekten, men också 
 kring hur man i Eksote har skapat en ny modell för servicen. Dessutom fick vi glimtar om 
 framtida utveckling i form av information och tankar om det kommande spetsprojektet och 
 modellen för servicehelheten gällande servicen för barn, unga och familjer samt i form av 
 professor Kimmo Jokinens föreläsning om förändringar i den finländska familjen. Efter 
 öppningsorden från Social och hälsovårdsministeriet och Tammerfors stad, deltog också barn 
 från ungdomsparlamentet i Tammerfors, med att påminna oss om bland annat om saker som 
 barnen värdesätter och bland annat önskar av oss vuxna.   
 
 Professor Tuula Tamminen fortsatte på det temat i sin föreläsning. Hon tog fasta på 
 föräldrarnas och andra vuxnas ansvar och uppgifter med tanke på interaktionen med barn. 
 Interaktionen med vuxna utgör en del i barnets uppväxt. Att växa upp kan ses som ett hopp 
 ut i tomma intet och de vuxnas uppgift är att trygga att hoppet blir säkert. I interaktionen med 
 vuxna lär sig barnet att dela och reglera sina känslor och desto svårare känslor det är fråga 
 om desto mera behövs den vuxna. Median så som TV; spel, pekplattor etc., skapar känslor, 
 men varken delar eller hjälper till med att reglera känslor. Kommunikationen som allt mera 
 sker indirekt via dylika tekniska hjälpmedel har hos barn lett till en längtan av vuxna.  
 Professor Tamminens föreläsning var en bra påminnelse om betydelsen av interaktion och 
 hur viktigt känslor är för interaktionen.  
 
 Efter professor Tamminen fick vi höra professor Jokinen. Om det inte varit klart från tidigare 
 så blev det nu, begreppet familj blir hela tiden mera mångfacetterat. Trots att den ideologiska 
 bilden av mamma, pappa, barn lever fortsättningsvis starkt, så är familjerna i dagens och 
 framtidens Finland, allt oftare annorlunda, än idealbilden. Framtida utmaningar för servicen 
 kommer att vara bland annat den ökande mängden ensamhushåll (40 % av kvinnorna i 
 huvudstadsregionen antas bli barnlösa), den stora mängden barn som under sitt liv kommer 
 att uppleva föräldrarnas skilsmässa. Med tanke på servicen så borde vi enligt professor 
 Jokinen utveckla mera service för barnen, som upplever skilsmässa. En stor utmaning 
 kommer också att vara den stora ojämlikheten mellan barnfamiljer. Professor Jokinen lyfte 
 medelklassfamiljen, med två utbildade och förvärvsarbetande vuxna med max 2-3 barn som 
 vinnare, medan lågutbildade arbetslösa ensamförsörjare med flera barn som förlorare. Detta 
 har stor betydelse eftersom fattigdom har konsekvenser, som bland annat mentala problem, 
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 omhändertagningar, mindre sociala nätverk och som vuxen större risk för arbetslöshet och 
 fattigdom. I internationella jämförelser klarar sig Finland bra när man ser på barnens 
 välbefinnande i stort. Lika bra ser det inte ut om man ser på t.ex. skoltrivsel och riskbeteende 
 och som kommande utmaningar lyfte professor Jokinen fram barnfattigdom, ojämlikheten 
 mellan familjerna och den offentliga sektorns nedskärningar. 
 
 Efter lunchpausen fick vi höra om hur man i Eksote har åstadkommit en förändring i service 
 strukturen, samt fick en presentation om hur servicehelheten för barn, unga och familjer ser 
 ut.  Seminarieprogrammet avslutades med gemensam diskussion och till sist bearbetades 
 dagens innehåll av Tampereen tarinateatteri. Under deras ledning fick numera pensionären, 
 den tidigare familjecenteraktivisten Riitta Viitala uppmärksamhet och tack för det betydande 
 arbete hon gjort. 
 
 Dagen avslutades med en fin mottagning, som Tammerfors stad bjöd på i Rådhuset.  
 
 Den andra dagen inleddes med parallellsessioner. Undertecknad deltog i sessionen om 
 familjecenter i Finland nu och i framtiden. Dagen inleddes med en video, där man samlat 
 familjernas tankar om familjecenter. Därefter fick vi inblick i hur dagens familjer kan bli hjälpta 
 av servicesystemet och familjecentret och när detta kanske inte ser. Som arbetsmetod 
 användes det s.k. ”Eriarvospelet” som grundade sig på barnleken Färg. Det som blev klart att 
 invandrare med bristande kunskaper i finska (och säkert på en svensk ort i svenska) samt 
 vissa ungdomar kan falla i mellan. 
 
  Under den resterande tiden av parallellsessionen fick vi först höra hur familjecenter I Finland 
 har utvecklats under Kaste-perioden och hur familjecenter i Finland i dag ser ut. Dessutom 
 fick vi en inblick i hur man tänker att familjecenter finns med en som en del av servicen för 
 barn, unga och familjer i framtiden och hur Kasteprojektchefen Niina Remsu, planerare Pia 
 Hietanen från Tammerfors samt programchef Ulla Lindqvist från Emma & Elias-programmet 
 ser på familjecenter och framtiden. 
 
 På eftermiddagen fick vi inblick i det konkreta utvecklingsarbetet när Tytti Rantanen som 
 fungerat som projektchef för LasSe-projektet delade sina erfarenheter från utvecklingsarbete 
 från 2009 fram till idag.  
 
 Före dagarnas sista anförande av barnombudsmannen Tuomas Kurttila, fick vi höra om 
 planerna för spetsprojektet för utveckling av barn- och familjetjänster samt om 
 helhetsmodellen för tjänster för barn, unga och familjer som planerats som en del av sote-
 reformen.  
 
 Seminariepresentationer finns tillgängliga via länken 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/koulutukset/pitkajanteista-tyota-lasten-
nuorten-ja-perheiden-hyvaksi  
 
 Mia Montonen, utvecklingschef, FSKC 
 Mia.montonen@fskc.fi tfn  
 
 
 
 
 
 



 

Beställning och avbeställning av Infobrevet: per e-post: fskc@fskc.fi eller tfn +358 400 42 11 78 
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området 

Georgsgatan 18 A 8, 00120 Helsingfors 
www.fskc.fi 

3 

Nytt inom DelSam 
  
 Ann Backman har börjat arbeta med DelSam-projektet i Österbotten. Hon kommer att 
 arbeta 40 % fram till mitten av februari. Fokus i arbetet kommer att vara elevforum i 
 Korsholm och anordnandet av DelSam-seminariet 5.2.2016.  
 
 Arbetet i Nyland fortskrider enligt plan. Vi deltar på ungdomsverkstäderna SVEPS i 
 Helsingfors och på KOI i Raseborg ca en dag i månaden. Vid grundskolan Norsen 
 har arbetet kommit igång. Tanken är att regelbundet finnas tillhands för både elever 
 och lärare, tillsammans försöker vi fundera på hur man ytterligare kunde stärka 
 elevernas delaktighet inom skolans verksamhet.   
  
 Kom ihåg det traditionella DelSam-seminariet som kommer att hålls den 5.2.2016. I 
 Nyland kommer det att ordnas på Nuorten toimintakeskus Happi. Mer info om 
 seminariet i Nyland och Österbotten kommer senare.  
 
 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  
 I Österbotten Ann Backman 
 ann.backman@fskc.fi  tfn +35840 522 0133 
 
   
 

FORUM FSKC 02.12.2015 kl. 13-15:30 
   
 Vi har glädjen att inbjuda er alla till FORUM FSKC onsdagen den 2 december 2015 kl 13.00-
 15.30, här hos oss på Georgsgatan 18, Helsingfors, våning 3 och rum 301. 
 
 Vi jobbar vidare med vårt tema kring unga och unga vuxna. Under denna eftermiddag bjuder 
 vi på information och diskussion om den nya Ohjaamo/Navigator-tjänsten. Navigatorn 
 erbjuder rådgivningstjänster med lågtröskel för unga i åldern 15-29 år. Den unga får 
 information, rådgivning, vägledning och stöd och målet är att hitta en väg till utbildning och 
 sysselsättning. Navigatorns arbetar med ett sektoröverskridande arbetssätt. 
 
 Du som jobbar med unga och unga vuxna har nu ett fint tillfälle att få info och svar på frågor 
 om Navigatron, på svenska. 
 
 Programmet i sin helhet kan läas via webbplatsen: 
 http://fskc.fi/blogg/article-79897-46658-forum-fskc-02122015-131530-ohjaamo-navigatorn  
  
 Mera info om "Ohjaamo/Navigatorn" hittar du här: 
 https://www.facebook.com/ohjaamohelsinki/info/?tab=page_info  
 
 Anmälningsblankett till Forumet hittar du här: 
 http://fskc.fi/start/view-101724-47660   
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Utbildning 
PÅMINNELSE 
Mångprofessionell utbildning för praktiklärare/handledare inom det sociala  
området (5 sp) 2015/ 2016 
 Målgrupp 
 Socialarbetare och socionomer (yh) som har intresse av att fungera som 
 praktiklärare/handledare för pol.kand. studerande i socialt arbete vid Svenska social- och 
 kommunalhögskolan vid HU eller för socionomstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada. 
  
 Lärandemål 
 Efter avslutad utbildning har kursdeltagarna en insikt i forskningsorientering och har 
 utvecklade förutsättningar att fungera som handledare för studerande. Kursdeltagarna har 
 insyn i sina egna färdigheter i mångprofessionellt arbete och har goda förutsättningar att 
 delta i utveckling av nya arbetssätt och kan tillämpa forskningsbaserad kunskap i 
 praktikundervisningen. Kursdeltagarna har dessutom färdigheter att ge handledning, 
 utvecklande utvärdering och har förutsättningar att bedöma studerandes utveckling under 
 praktikperioden 
  
 Arbetsformer, tid och plats 
 Kursen består av närstudiedagar och distansuppgifter mellan närstudiedagarna. 
 Arbetsformerna är föreläsningar, samtal i smågrupper, distansuppgifter, reflektionsdagbok 
 och litteraturläsning. Kursens omfattning motsvarar 5 sp. Aktivt deltagande och godkänt 
 utförande av alla kursuppgifterna berättigar till ett intyg över utbildningen.  
 
 Kursen innehåller fyra (4) närstudiedagar: 17.12.2015, 20.1.2016, 18.2.2016 och 17.3.2016 
 kl. 13-16. Närundervisningen sker vid Ab Finlandssvenska kompetenscentret inom det 
 sociala området, på adressen Georgsgatan 18 A, Helsingfors. 
 
 Innehåll 
 Bland annat följande teman behandlas: 
 - diskurser och teoretiska utgångspunkter i socialt arbete 
 - hur stöda den studerandes läroprocess under praktikperioden, 
 - utvecklande utvärdering och feedback, 
 - utmanande situationer under praktike 
 - forskningsbaserad god praktik i praktikundervisningen, 
 - mångprofessionellt arbete. 
 
 Anmälning till kursen per e-post gerd.strandberg@fskc.fi senast 30.11.2015.  
 
 

Seminarier, konferenser och kongresser 
 
SKILLNADEN II – Samverkan som strategi 
Mathilda Wrede-institutets slutseminarium där forsknings- och utvecklingsarbetet  
för åren 2014–2015 presenteras 
 
 Under seminariet 24.11.2015 presenterar Mathilda Wrede-institutets forskarsocialarbetare 
 Frida Westerback och Bettina von Kraemer sina forsknings- och utvecklingsuppdrag och 
 preliminära resultat om den svenskspråkiga servicen för unga i Helsingfors främst med 
 betoning på de ungas delaktighet och mångprofessionellt samarbete. 
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 Professor Berth Danemark från Örebro universitet föreläser om temat ”Samverkan som 
 strategi” och under eftermiddagen diskuterar en panel om möjligheterna att förbättra den 
 svenskspråkiga servicen för unga i praktiken. Även unga vuxna kommer att framföra sina 
 synpunkter på servicen utgående från servicebrukarens perspektiv. 
 
 Seminariet riktar sig till professionella som i sitt arbete möter svenskspråkiga unga, 
 studerande, lärare, forskare och andra intresserade. Seminariet är avgiftsfritt. 
 
 Anmälan senast 17.11.2015 via länken: 
 https://www.webropolsurveys.com/S/0D51FEF3185A949F.par  
 Kontaktperson: frida.westerback@hel.fi  
 Plats: SFV Huset G18. Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors 
 
 
Vaikuttavat tavat -hankkeen päätösseminaari 
 Milloin: 25.11.2015 klo 13.00–16.00 
 Missä: Arcada, Jan-Magnus Janssoninaukio 1, 00560 Helsinki 
 
 Tervetuloa ammattikorkeakoulu Arcadassa, Helsingissä järjestettävään Vaikuttavat tavat 
 (VATA) -seminaariin 25.11.2015 klo 13.00 – 16.00. VATA-hankkeen päätavoitteena oli 
 tiivistää ammattikorkeakoulujen ja työelämän pitkäjännitteistä yhteistyötä ja kehittää 
 toimintatapoja sekä pysyviä paikallisia verkostoja, jotka edesauttavat sosiaali- ja terveysalaa 
 käyttämään vaikuttavia menetelmiä palvelutoiminnassaan. 
 
 Yhteistyöpartnereina ovat olleet ammattikorkeakoulut ja mukana ovat toimineet myös useat 
 työelämä- ja asiantuntijaorganisaatiot. 
 
 Tule kuulemaan ja jakamaan kokemuksia ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyöstä. 
 Seminaarissa hankkeessa mukana olleiden ammattikorkeakoulujen edustajat esittävät 
 tapausesimerkkien kautta yhteistyötä työelämäkumppaniensa kanssa ja kertovat, miten 
 yhteistyötä jatketaan hankkeen päätyttyä. 
 Seminaari on osallistujille maksuton. Tämän iltapäiväseminaarin ohjelma on ohessa alla. 
 Ilmoittaudu osoitteessa https://www.lyyti.in/arcadavata  viimeistään 20.11.2015. 
 Ohjelma ja lisätietoja: http://www.arcada.fi/fi/node/2798  
 
 
 
 
Välkommen till Folkhälsans förbunds seminarium 
Öppna dörrar till närståendevård och yrkesliv 
 Tidpunkt: och plats: 26.11 2015 kl. 10–16 Folkhälsan, Topeliusgatan 20, Helsingfors 
 Kvinnor, män, äldre och yngre - personer som har omsorg om eller vårdar någon närstående 
 är många. Heltidsarbete, deltidsarbete eller utanför arbetslivet – att välja är svårt och 
 påverkar livet här och nu och också livet i framtiden! 
 Hur planerar våra beslutsfattare för närståendevårdarna? 
 Bland andra Eva Biaudet, Jeanette Björkqvist, Kaisa Kauppinen, Marja Tuomi, Jochum 
 Wilen, Nalle Öhman kommer att belysa dessa frågor ur olika synvinklar under vårt 
 seminarium 
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 Slutseminarium för Öppna dörrar 
 I programmet ingår slutseminariet för projektet Öppna dörrar 2013-2015 då vi informerar om 
 kurskonceptet Öppna dörrar och samtalsmaterialet Lyfta Tillsammans och hur vi har tänkt 
 arbeta vidare. Öppna dörrar- konceptet passar särskilt väl för personer i yrkeslivet med ont 
 om tid för egna behov men riktar sig till närståendevårdare i alla åldrar. 
 
 Vi inbjuder 
 Personal inom kommunernas social- och hälsovård, personal i församlingar och 
 organisationer samt beslutsfattare, d.v.s. alla som arbetar med eller har ansvar för att stöda 
 närståendevårdare. 
 Vi inbjuder också alla er som vårdar eller har omsorg om någon närstående, oberoende av 
 ålder, yrkesverksamma eller inte. 
 Det handlar om er! 
 
  Anmälning på www.folkhalsan.fi/oppnadorrar  eller Luca Maurizi, tfn 044 788 3608. 
 Seminariet är kostnadsfritt och sista anmälningsdag är 20.11.2015. 
 
  Mera uppgifter fås av Jonna Skand/Folkhälsans förbund: jonna.skand@folkhalsan.fi   
 
 
Funktionshinderorganisationerna i Finland ordnar i år en kampanj för personer med 
funktionsnedsättning 
 Syftet med kampanjen är att lyfta fram artikel 1 i FN:s funktionshinderkonvention, fulla 
 och lika mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla, samt att ge det 
 gemensamma påverkansarbetet ett ansikte utåt på olika håll i hela Finland.  
  
 Kampanjen är kopplad till firandet av den internationella dagen för personer med 
 funktionsnedsättning 3.12 samt självständighetsdagen 6.12. 
 Under veckan ordnas program på olika håll i Finland och också de svenska 
 funktionshinderorganisationerna deltar med bl.a. seminarier, vernissage, 
 diskussionskvällar och självständighetsfest.  Mer information om kampanjen och de 
 olika programpunkterna finns på följande förbunds hemsidor: 
 
 SAMS-samarbetsförbundet kring funktionshinder: http://samsnet.fi/  
 
 FDUV: http://fduv.fi/sv/aktuellt/temaveckan/  
 
 FSS: www.fss.fi/sjalvstandighetsfest  
 
 
”Se mig, hör mig, möt mig” – Seminarium om bemötande av personer med 
utvecklingsstörning 
 Tisdag 1.12.2015 kl. 14–17 Festsalen i Arbis, Kyrkoesplanaden 15, Vasa 
 Vilka är förutsättningarna för ett gott bemötande? Vilka utmaningar och goda modeller finns 
 det kring bemötande av personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga?  Hur skapar 
 vi ett gott förtroende och ett bra bemötande? 
 
 Kom med och lyssna och diskutera om hur vi tillsammans kan skapa ett bättre samhälle för 
 personer med utvecklingsstörning! Seminariet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, 
 anhöriga, personal och studerande, men är öppet för alla intresserade.  
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 Seminariet är avgiftsfritt.  Kaffeservering från kl. 13.30.  
  
 Vänligen anmäl dig senast 18.11.2015 till Annette Tallberg per telefon 040 674 7247 eller  
 e-post annette.tallberg@fduv.fi . Vänligen uppge dina kontaktuppgifter samt eventuella 
 allergier i samband med anmälan. Välkommen! 
 Läs programmet via webbplatsen: http://www.fduv.fi/sv/aktuellt/kalender/view-22718-48170  
 
“Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande” 
 Hur delaktiga är unga idag? Hur kan unga påverka i frågor som berör dem? Och hur kan du 
 som arbetar med unga hjälpa dem att göra sina röster hörda? Dessa frågor och mycket mer 
 kommer att diskuteras på seminariet “Under luppen: Ungas delaktighet och inflytande” 
 1.12.2015 i Vasa, Academill, Åbo Akademi. Strandgatan 2, 65100 VASA. 
 
 Seminariet riktar sig till både till ungdomar och alla som jobbar med ungdomar eller 
 samhällsfrågor. Under dagen hålls det föreläsningar, workshops, en inspirationsföreläsning 
 och en paneldiskussion med ungdomar. Inbjudna nordiska föreläsare kommer att prata om 
 delaktighet i skolan i Finland och Sverige samt om delaktighet på sociala medier, och den 
 österbottniska Ungdomsenkätens 10-års resultat presenteras för första gången!  
 
 Det blir en dag där ni får möjlighet att lära känna andra som jobbar med ämnet samt 
 diskutera med ungdomarna själva. Seminariet är gratis för studerande/skolungdomar, för 
 övriga är deltagaravgiften 45 euro.  
 
 Mera information om programmet och anmälningsformulär finns på www.luppen.fi. 
 
 Med vänliga hälsningar, 
 Svenska Österbottens Ungdomsförbund & Ungdomsforskarna vid Åbo Akademi med 
 samarbetspartner 
 
 
Palveluohjauksen 1. valtakunnallinen kehittämispäivä 
 Palveluohjauksen valtakunnallinen kehittämispäivä 
 Palveluneuvonnasta palveluohjaukseen –- PO:n lupaavaa käytäntöä etsimässä 
 
 Suomen palveluohjausyhdistys, SPO ry. järjestää palveluohjauksen kansallisen 
 kehittämispäivän Helsingissä torstaina 3.12.15 klo 10-17.  
 Voidaanko palveluohjauksella pysäyttää suomalaisen yhteiskunnan 
 syrjäytymiskehitys, voidaanko palveluohjauksella auttaa niitä 10 % asiakkaista jotka 
 käyttävät 80 % palveluista ja yli kolme palvelukokonaisuutta samanaikaisesti, yhdistyykö 
 palveluohjauksessa asiakkaan ja yhteiskunnan etu ovat esimerkkejä päivän aikana 
 käsiteltävistä aiheista. 
 
 Tarkempi ohjelma ja ilmoittautuminen: http://sointo.fi/palveluohjaus/  
 Lisätietoa: Lisätietoja: sauli.suominen@welho.com ja http://www.palveluohjaus.fi/   
 Sauli Suominen, +358-40-595 63 63, sauli.suominen@welho.com  
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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” 
 Programmet finns nu att läsa via webbplatsen: 
 http://www.sonetbotnia.fi/toiminta/valtakunnallisest_aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016_vaasassa.html  
 
 
FSSF:s förbundskongresssen 2016  
 kommar att ägar um 5-6.4.2016 i Tammerfors. Temat kommer att vara självbestämmanderätt 
 och brukarperspektiv. Notera datum redan nu! Programmet kommer småningom att 
 publiceras på webbplatsen: http://www.fssf.fi/start/  
 
 

Utbildning: Snart dags att söka till Arcadas masterutbildningar på svenska! 
 
 En masterutbildning (högre YH) är det perfekta sättet att både bredda och  fördjupa din 
 yrkeskompetens – samtidigt som det banar väg för nya spännande möjligheter på 
 arbetsmarknaden. Nu är det snart dags att söka till utbildningarna inom Avancerad 
 klinisk vård, Det sociala området, Hälsofrämjande eller Rehabilitering! 
 
 Har du tillbringat några år i arbetslivet och känner att det är dags att fundera på nästa steg i 
 din karriär? Har du letat efter en möjlighet att kombinera fulltidsarbete med studier? Då är 
 det dags att bli närmare bekant med de flexibla studiemöjligheter som en masterutbildning 
 erbjuder. Studierna omfattar 90 sp och tar ca 2-4 år att avklara. De riktar sig i första hand till 
 dig som vill arbeta med ledarskaps-, förändrings- och utvecklingsuppgifter eller inrikta dig på 
 forskning och innovation inom just din bransch.  
 

• Inom Avancerad klinisk vård fokuserar du på patientsäkerhet och hur risker kan 
förebyggas i vården.  

• Det sociala området inriktar sig på socialt förändringsarbete och ger dig expertis 
att utveckla verksamhet, tjänster och handlingsmodeller inom välfärdssektorn.  

• Inom Hälsofrämjande lär du dig om faktorer som påverkar hälsan och om 
metoder för att främja hälsa på individ-, grupp- och samhällsnivå.  

• Rehabilitering fördjupar din kunskap om processer för att främja fysisk, psykisk 
och social funktionsförmåga och om främjandet av delaktighet och livsvillkor i 
samhället. 

 
 För behörighet till en utbildning som leder till högre yrkeshögskoleexamen (HYH) krävs 
 lämplig högskoleexamen och därefter minst tre år av intjänad arbetserfarenhet inom 
 branschen i fråga.  
 
 Ansökan 16.3–6.4.2016. Studierna inleds hösten 2016. 
 
 Läs mer om utbildningarna och ansökan på vår temasajt http://staycurious.arcada.fi/ och på 
 vår webbplats www.arcada.fi/hyh  
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Meddelanden från Social- och hälsovårdsministeriet 
 
SHM:s pressmeddelande 166/2015, 22.10.2015 
Stärkt självbestämmanderätt för personer som får specialomsorger 
 Regeringen föreslår att lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ändras. 
 Genom lagändringen kan Finland ratificera Förenta Nationernas konvention om rättigheter för 
 personer med funktionsnedsättning. 
 
 Syftet med lagändringen är att stärka självbestämmanderätten och förutsättningarna att klara 
 sig på egen hand för en person som får specialomsorger samt minska användningen av 
 begränsningsåtgärder inom specialomsorgerna. 
 
 Enligt propositionen ska alla personer med utvecklingsstörning som får specialomsorger ha 
 möjlighet att delta i samhällslivet fullt ut. För att det ska vara möjligt föreslås i 
 specialomsorgslagen bland annat bestämmelser om 
 

• individuell planering, dvs. en individuell, konkret plan, som kan tillämpas för att livet för en person 
med utvecklingsstörning ska vara så självständigt som möjligt 

• lämpliga möbler, redskap och lokaler som stöder en persons förutsättningar att klara sig på egen 
hand 

• skäliga anpassningar, som till exempel kan innebära att man anskaffar hjälpmedel som stärker 
funktionsförmågan eller att verksamhetsenhetens lokaler omorganiseras.  

 
 Dessutom innehåller propositionen bestämmelser om utbildning av och anvisningar för 
 personalen om arbetsmetoder som stärker självbestämmanderätten. 
  
Läs hela pressmeddelandet via webbplatsen: 
http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/erityishuollossa-olevien-itsemaaraamisoikeutta-vahvistetaan  
 
  
SHM:s pressmeddelande nr 172/2015, 29.10.2015 
Europeiskt yrkeskort för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
 Regeringen föreslår att lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 
 ändras. Ändringsförslagen hänför sig i huvudsak till genomförandet av ändringarna i direktivet 
 om erkännande av yrkeskvalifikationer. 
 
 Syftet med ändringarna är att göra systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer 
 smidigare, underlätta rörligheten för yrkesutbildade personer i Europa, främja 
 patientsäkerheten samt stärka patienternas och klienternas ställning inom hälso- och 
 sjukvården. 
 
 Ett europeiskt yrkeskort är en av ändringarna som ändringen av yrkeskvalifikationsdirektivet 
 medför. Kortet är ett elektroniskt bevis som underlättar erkännande av yrkeskvalifikationer i 
 en annan EU- eller EES-stat. Sjukskötare, provisorer och fysioterapeuter som utbildats i 
 Finland kan med hjälp av det i fortsättningen ansöka om erkännande av yrkeskvalifikationer i 
 EU- och EES-stater. 
 
 Införandet av ett elektroniskt varningssystem främjar patientsäkerheten och ställningen och 
 rätten till god vård för klienter inom hälso- och sjukvården. Medlemsstater får via varning 
 genom ett system som kommissionen svarar för information om ifall yrkesutövningen för en 
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 yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården definitivt eller temporärt har begränsats 
 eller förbjudits av nationella myndigheter eller domstolar. 
 
 Regeringen lämnade en proposition om saken till riksdagen torsdagen den 29 oktober. Lagen 
 avses träda i kraft 1.1.2016. 
 Ytterligare information: konsultativ tjänsteman Eila Mustonen, tfn 0295 163 460, 
 fornamn.efternamn@stm.fi  
  
 

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. 
 
 

Bekanta dig med FSKC:s nya händelsekalender på vår webbplats 
 

 På webbplatsen www.fskc.fi hittar du vår nya händelsekalender med händelser, seminarier 
 och evenemang för alla smakinriktningar. Meddela gärna om du har något du vill att skall 
 synas i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi  

 
 

Infobrevets deadlines och utgivningsdatum: 
 
Nr Utkommer  Deadline    
12 16.12.2015  14.12.2015 
 
2016 
01 13.01.2016  11.01.2016 
02 24.02.2016  22.02.2016 
03 23.03.2016  21.03.2016 
04 27.04.2016  25.04.2016 
05 18.05.2016  16.05.2016 
06-07 15.06.2016  13.06.2016 
 
Material till FSKC:s Infobrev kan skickas till gerd.strandberg@fskc.fi. 
FSKC publicerar/förmedlar inte arbetsplatsannonser i infobrevet. 

 


