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Infobrev 1/2016 den 21 januari 2016 
     Infobrevet ges ut av 

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

 

DelSam aktuellt:  
Tillsammans – Ett seminarium där ungas röst hörs 5.2.2016 
  
 Temat för seminariet 2016 är delaktighet. Unga vill ofta vara med och påverka sin omgivning 
 men tillåts inte alltid eller saknar verktyg och medel. Under seminariedagen låter vi olika 
 ungdomar komma till tals.  
  
 Kom med och låt dig inspireras på Runebergsdagen 5.2.2016!  
 
 Seminariet ordnas samtidigt i Helsingfors och i Korsholm med samma tema, men med lite 
 olika innehåll. Medverkande i Helsingfors: Grundskolan Norsen, Sveps, Ungdomscentralen i 
 Helsingfors, Matilda Wrede-institutet samt ungdomar. Medverkande i Korsholm: 
 Föregångarna, Decibel, socialcentralen i Korsholm, Matilda Wrede-institutet samt ungdomar. 
 (OBS, nya tillägg i programmet i Korsholm.) 
 Läs mer i programmet: 
 http://fskc.fi/Site/Data/2067/Files/DelSam%20semiprogram%202016.pdf   
 
 Anmälan senast 25.01.2016 via länken 
 https://www.webropolsurveys.com/S/BBCFE90804A0F5EA.par    
 
 Seminariet är avgiftsfritt. 
 
 Delsams hemsida: http://fskc.fi/vart_jobb/projekt/projektet_delsam_4/  
 
 Välkommen på seminariet! 
 
 Mera information fås av  
 utvecklingschef Mia Montonen mia.montonen@fskc.fi , tfn +358 40 5913031 och  
 gällande seminariet i Korsholm av projektkoordinator Ann Backman ann.backman@fskc.fi , 
 tfn +358 40 5220133 
 
 
Utbildningstillfälle om:  
Verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården 
 
I Tammerfors ordnar FSKC i samarbete med vår systerorganisation Socoms projekt ”Kansa-koulu” ett  
 
Utbildningstillfälle om verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården 
 
Tid: torsdag 10.03.2016 kl. 8:30-14:45 
Plats: Tammerfors universitet, Huvudbyggnaden D-delen, Föreläsningssal D10b, Kalevantie 4, 
Tammerfors 
 



 

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 

2 

Anmälning senast 03.03.2016 via länken: https://www.webropolsurveys.com/S/44644EF96D63F263.par  
 
Projektet Kansa-koulu ordnar i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och 
välfärd (THL) och Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området-FSKC en utbildning om 
lagen om klienthandlingar inom socialvården och hur lagen skall verkställas. 
 
Utbildningens målgrupp är personal inom det sociala området som i sitt arbete behandlar klienthandlingar, 
personer i ledande ställning inom det sociala området, privata serviceproducenter och personer inom det 
sociala området som arbetar med informationssystem och -hantering. Utbildningen är kostnadsfri. 
 
Program: 
 8:30 -  9:00   Morgonkaffe 
 9:00 -  9:05   Välkomsthälsning, Torbjörn Stoor, verkställande direktör, FSKC 
 9:05  - 10:30 Lagen om klienthandlingar inom socialvården och grundprinciperna för anteckning av  
  klientuppgifter, Pia-Liisa Heiliö, konsultativ tjänsteman, Social- och hälsovårdsministeriet 
10:30 - 10:45 Paus 
10:45 - 11:30 Lägesöversikt om socialvårdens informationshantering,Taina Jokinen, specialplanerare, THL 
11:30 - 12:30 Lunch (på egen bekostnad) 
12.30 - 13:30 Den formbundna dokumenteringen/anteckningen i socialvårdens vardag, Hanna Lohijoki, 
  sakkunnig inom socialvården informationshantering, Kansa-koulu-projektet 
13:30 - 13:45 Kansa-koulu-projektet, Hanna Lohijoki, Kansa-koulu-projektet 
13:45 - 14:00 Hur går vi vidare med verkställighet och utbildning på svenska och i Svenskfinland? Torbjörn 
  Stoor, FSKC 
14:00 - 14:15 Dagen avslutas, Torbjörn Stoor, FSKC 
 
Du kan delta i utbildningsdagen på plats eller via Webcast-förbindelse. Anmälning behövs också för dem 
som deltar på distans, för om du deltar via Webcast-förbindelsen, skickas Webcast-länken före 
tillställningens början till den uppgivna e-postadressen. 
 
Mera info om Kansa-koulu-projektet: 
http://www.socom.fi/kansa-koulu/ 
 
Tilläggsuppgifter om utbildningen ger: 
Torbjörn Stoor, verkställande direktör, FSKC Hanna Lohijoki, Kansa-koulu-projektet 
040 717 7367,   050 467 0905, 
torbjorn.stoor@fskc.fi    hanna.lohijoki@socom.fi   
 
 
OBS! På finska ordnas ett motsvarande seminarium i Seinäjoki 07.04.2016 kl 08.30-14.15 
Plats: Mediwests auditorium, Koskenalantie 16, Seinäjoki 
Program: http://www.sonetbotnia.fi/tiedostopankki/695/Kansa_koulu_Seinajoki_ohjelma.pdf  
 

Seminarier, konferenser och kongresser 
 
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 att läsa via webbplatsen: 
 http://www.sonetbotnia.fi/toiminta/valtakunnallisest_aikuissosiaalityonpaivat_27.1._28.1.2016_vaasassa.html  
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Finlandssvenska socialförbund och Vasa förvaltningsdomstol ordnar tisdag 8.3.2016  
en seminariedag kring barnskyddsfrågor i Vasa. Huvudföreläsare är Eva Gottberg. 
På programmet bl.a. föreläsningar om utmaningar i det praktiska arbetet och vad ändringarna 
i barnskyddslagen och nya  socialvårdslagen innebär i praktiken. Mer information kommer i 
januari! Se www.fssf.fi  
 
 
 

Seminarium: En egen dörr, tack! 
 Välkommen med på seminarium den 1 februari 2016 där olika individuella 
 bostadslösningar för personer med utvecklingsstörning presenteras. Ingrid Nordström 
 från Göteborg i Sverige har arbetat med ett boendeprojekt inom assistanskooperativet GIL i 
 Göteborg och föreläser under rubriken "Flygfärdig!". Nordström har utvecklat 
 boendekooperativ som möjlig boendeform inom LSS, eller Lagen om stöd och service.   
 
 Även finlandssvenska, engelska och finska lösningar presenteras på seminariet. Vi 
 har äran att ha med DuvTeatern, statspristagarna i scenkonst, på seminariet. 
 
 Tidpunkt: 1.2.2016 klockan 8.30–16.00 
 Plats: Helsingfors, G18, Georgsgatan 18, Festsalen 
 
 Seminariedeltagandet är gratis, men förutsätter anmälan. Mer info på 
 http://fduv.fi/sv/aktuellt/article-29339-47162-seminarium-en-egen-dorr-tack  
 
 Arrangörer: Kårkulla samkommun och FDUV:s projekt Skräddarsydd boendeservice 
 
 
Temakväll: Finland förändras – vart är vi på väg? 
 Inom social- och hälsovården i Finland sker som bäst stora förändringar; social- och 
 hälsovårdsreformen går raskt framåt, FN-konventionen om rättigheter för personer 
 med funktionsnedsättning ska ratificeras detta år och arbetet med  självbestämmandelagen 
 och sammanslagningen av funktionshinderlagarna fortsätter. Vad händer med de svenska 
 tjänsterna? Hur kan man påverka i tider av förändring? 
 
 FDUV inbjuder till temakväll om lagstiftning och aktuella reformer  
 Tidpunkt: onsdag 2.3.2016 kl.16.30‒18.30 i  
 Plats: Folkhälsans Seniorhus, Mannerheimvägen 97, Helsingfors.  
  
 Kom med och lyssna och diskutera om hur kommande förändringar påverkar personer med 
 funktionsnedsättning och deras anhöriga. Medverkande är juridiskt ombud Erik Munsterhjelm, 
 SAMS-Samarbetsförbundet kring funktionshinder samt sakkunnig Annette Tallberg, FDUV. 
 
 Med tanke på kaffeserveringen önskar vi att du anmäler dig senast 15.2.2016 till 
 Annette Tallberg, per telefon 040 674 7247 eller e-post annette.tallberg@fduv.fi. 
 Uppge gärna eventuella allergier i samband med anmälan. 
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Nordic Conference on disability policies and UNCRPD, 9-10 March 2016 Helsinki 
Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet 2016. Institutet för hälsa och välfärd 
THL arrangerar i samarbete med social och hälsovårdsministeriet, Riksomfattande 
handikapprådet VANE, Handikappforum och Rådet för nordiskt samarbete om 
funktionshinder, en konferens om funktionshinderspolitik. 

  
Den första dagen, 9.3.2016 handlar om funktionshinderspolitiska strategier och effekterna av 
FN:s funktionshinderskonvention i Norden. Seminariespråket är engelska. Närmare 
information och registrering via länken på Nordens välfärdscenters webbplats: 
http://www.nordicwelfare.org/Events/Disability-Policies-and-the-impact-of-UNCRPD-in-the-
Nordic-region/  

 
  

Den andra dagen, 10.3.2016 är avslutningsseminarium för Finlands handikappolitiska 
program VAMPO 2010-2015. Seminariespråket är finska med simultantolkning till svenska. 
Närmare information och registrering via länken på THL:s webbplats: 
https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/tulevat/-/tapahtumalistaus/view/1377132  

 
  

Konferensplats är Institutet för hälsa och välfärd THL:s huvudbyggnad i Helsingfors. 
Välkommen att delta antingen den ena dagen eller båda dagarna! 
Närmare uppgifter fås av Stina Sjöblom, stina.sjoblom@thl.fi  

 
 

 
FSSF:s förbundskongress 2016  
 kommer att ägar um 5-6.4.2016 i Tammerfors. Tema: delaktighet, självbestämmanderätt  
 och brukarperspektiv. Notera datum redan nu! Programmet kommer att publiceras 
 på webbplatsen: http://www.fssf.fi/start/  
   
  
Päihdepäivät Helsingin Kulttuuritalolla 10.–11.5.2016 

Päihdealalla toimiville suunnattu vuosittainen koulutustapahtuma Päihdepäivät järjestetään jo 
22:ta kertaa. Keväisillä koulutuspäivillä ammattilaiset, opiskelijat sekä vapaaehtoiset saavat 
innostusta ja inspiraatiota arjen työhön sekä tapaavat muita alalla toimivia. Kymmenet 
asiantuntijapuheenvuorot ja tarkkaan valitut ajankohtaiset teemat tukevat laadukasta yhdessä 
tehtävää työtä sekä valottavat päihdekentän muutoksia. 

 
Tapahtuma toteutetaan EHYT ry:n ja Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston yhteistyönä jo 
kolmatta kertaa. 

   
Monipuolinen ohjelma houkuttelee osallistumaan 

 
Kahden koulutuspäivän aikana osallistujat pääsevät tutustumaan yhteensä 
kahteenkymmeneen seminaariin. Ohjelmassa on huomioitu sekä ehkäisevä työ että korjaava 
päihdetyö. Asiakasryhmistä esimerkiksi ikäihmiset, vauvaperheet sekä työikäiset on nostettu 

Mathilda Wrede-seminariet 2016 
 Seminariet hålls 14.03.2016 och tema: Bikva (i Finland). Programmet för seminariedagen 
 presenteras senare. Notera dagen redan nu! 
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seminaarien keskiöön, minkä lisäksi keskiviikon seminaarissa pohditaan päihdetyön 
asiakkuutta ja oikeuksia. Päihdepäivillä on myös ruotsinkielistä sisältöä. 

 
Muita Päihdepäivien aiheita ovat esimerkiksi 

 
• Moniammatillisen ja laadukkaan päihdetyön turvaaminen 
• Päihdekentän muuttuvat lait sekä SOTE-uudistus 
• Mielenterveys voimavarana päihdetyössä 
• Uusi ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 
• Vertaisuus päihdetyössä 

 
 Lue lisää päiväistä:  

http://ehyt.mail-pv.fi/a/s/34302818-4ebcccad127d698798366d99e66f266e/1060743?fb=1   
 

 

Utbildning 
 
Folkhälsan startar en processutbildning i mentaliseringsbaserat föräldrastöd för familjer i 
riskzonen 
 Föräldraskapet främst materialet ligger till grund för utbildningen. 
 Målgruppen är du som jobbar med småbarnsföräldrar inom kommunens basservice t.ex. i 
 anslutning till barn-, mödra-, familjerådgivning, barnskydd, familjearbete eller på annat sätt 
 stöder småbarnsfamiljer, t.ex. i tredje sektorn. 
 Som deltagare i processutbildningen är du med och utvecklar en gruppverksamhet som en 
 del av ditt eget arbete samtidigt som nya modeller för hur man kan jobba med familjegrupper 
 tas fram. 
  
 Utbildningen ordnas både i Vasa och Helsingfors. 
 Processutbildningen ordnas i Folkhälsans hus i Vasa och innebär 5 dagar av planering och 
 utbildning. De första dagarna är 14-15.3.2016 och 18.4.2016.  De två sista datumen 
 överenskommes senare dock så att utbildningen avslutas i början av hösten 2016. 
 Läs mera om utbildningen i Vasa:: 
 http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/30289/Flyer%20processutbildning%202016.pdf  
 
 Processutbildningen ordnas i Helsingfors och innebär 5 dagar av planering och utbildning. 
 De första dagarna är 31.3., 1.4. och 27.4.2016. De två sista datumen överenskommes 
 senare dock så att utbildningen avslutas i början av hösten 2016. 
 Läs mera om utbildningen i Helsingfors:
 http://www.folkhalsan.fi/PageFiles/30289/Flyer%20processutbildning%202016%20Helsingfors.pdf  
 
 
Investera i din framtid! 
– Ansökan till Arcadas masterutbildningar på svenska 16 mars – 6 april 2016! 
 
 Är du redo att ta dig an nya uppgifter och ett större ansvar på din arbetsplats? Ser du 
 efter några år i arbetslivet fram emot nya spännande möjligheter och ökad 
 konkurrenskraft på arbetsmarknaden? Då är en masterexamen från Arcada precis den 
 språngbräda du letar efter. Nu är det snart dags att söka till utbildningarna inom  Avancerad 
 klinisk vård, Det sociala området, Hälsofrämjande eller Rehabilitering! 
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 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.  
 
 • 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. 
 
 Studierna omfattar 90 sp och tar ca 2-3 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. 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 staycurious.arcada.fi och på 
 vår webbplats www.arcada.fi/hyh  
 
 

Nyhet från Social- och hälsovårdsministeriet 18.1.2016 
 
Expertgrupp som stöd för beredningen och genomförandet av social- och 
hälsovårdsreformen 
 Social- och hälsovårdsministeriet har som stöd för beredningen och genomförandet av social- 
 och hälsovårdsreformen tillsatt en expertgrupp inom social- och hälsovård för tiden 
 13.1.2016–15.4.2019. 
 
 Expertgruppen har till uppgift att tillföra mångsidig sakkunskap till beredningen och 
 styrningen av genomförandet av den omfattande social- och hälsovårdsreformen. 
 
 Expertgruppen stöder social- och hälsovårds- och regionförvaltningsreformens 
 tjänstemannastyrgrupp och projektgrupp samt de beredningsgrupper som arbetar under 
 dem. Ordförande för expertgruppen är projektchefen och understatssekreteraren Tuomas 
 Pöysti. 
 Läs om gruppens sammansättning via webbsidan: 
 http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sote-uudistuksen-valmistelun-ja-toimeenpanon-
tueksi-asiantuntijaryhma?_101_INSTANCE_yr7QpNmlJmSj_languageId=sv_SE  
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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. 
 
 

Bekanta dig med FSKC:s händelsekalender och blogg på vår webbplats 
 

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

 
 

Infobrevets utgivningsdatum och deadlines 
 
02 24.02.2016  22.02.2016 
03 23.03.2016  21.03.2016 
04 27.04.2016  25.04.2016 
05 25.05.2016  23.05.2016 
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. 

 
 

 


