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Infobrev 10/2015 den 21 oktober 2015 
     Infobrevet ges ut av 

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

 

Reformer och spetsreformer 
  
 Varje vecka blir vi informerade om reformerna (dvs. de som berör vårt område), riktlinjer för 
 kommande reformer, spetsprojekt mm. M.a.o. är aktiviteten stor och initiativen många. Vi 
 borde inom en veckas tid få veta om hur många till antalet de områden som skall ansvara för 
 social- och hälsovård (bl.a.) är och var gränserna för områdena skall dras. Och när antal och 
 gränser är avgjort inleds arbetet med att bygga upp organisationerna och överflytta ansvar, 
 personal och egendom mm. Vi vet att planen utgår ifrån att dessa nya organisationer 
 fungerar fr.o.m. 01.01.2019.  Vi tittar mot en diffus horisont överlag. Speciellt diffus är 
 horisonten vad beträffar våra redan gamla favoritfrågor: det sociala området, den svenska 
 servicen och forskning, utveckling och undervisning. Jag tror personligen att det ännu tar lite 
 tid förrän vi får på riktigt dessa frågor på agendan på riktigt. Det betyder i sin tur att vi har lite 
 tid att definiera och planera. Jag tror att ju enklare och sakligare framställningar som 
 eventuellt görs, desto bättre har vi möjlighet att få gehör för vår sak. Arbetet för agendans 
 frågor pågår m.a.o. hela tiden. 
 
 Men vi har också nyss fått veta lite mera om en del andra initiativ. Landets regering har 
 beslutat om verkställighet av en rad s.k. spetsprojekt. Social- och hälsovårdsministeriet har 
 fått i uppdrag att ansvara för fem större sådana projekt. Dessa är: projekten för att göra 
 tjänsterna mer klientinriktade och digitaliserade, främjande en sund livsstil i vardagen samt 
 förnyande av tjänsterna för barnfamiljer, hemvården för äldre människor och 
 närståendevården för människor i alla åldrar. Vidare vill man förbättra partiellt arbetsföra 
 personers möjligheter att delta i arbetslivet. Ministeriet rekryterar som bäst personal för 
 ledning av projekten och styr- och projektgrupper tillsätts. Glädjande nog har FSKC fått i 
 uppdrag att medverka i spetsprojektet för förnyande av tjänsterna för barnfamiljer. 
 Kompetenscentret från Lappland gör oss sällskap i detta arbete. Vi skall ge vårt bidrag till 
 projektet under tiden från oktober 2015 till april 2019. Projektet har 40 miljoner euro till sitt 
 förfogande och målet är att får fram en ny design för de tjänster som erbjuds barnfamiljer, att 
 skapa en koordinationsstruktur som verkställer förnyelsen och att erbjuda möjligheter för 
 kommunförsök för de nya sätten att erbjuda tjänsterna. Uppgiften är verkligen utmanande 
 och också mycket intressant. Det att vi vår vara med i arbetet ser vi som ett prov på att våra 
 tidigare insatser har burit frukt. Vi kommer att behöva våra nätverks sakkunskap och visioner 
 också i det här sammanhanget. Så ni kan lita på att vi är i kontakt med er då barnfamiljernas 
 service är i fokus. 
 
 Mycket annat är också under arbete. Kolla nedan och titta speciellt på de två tjänsterna som 
 finns att söka inom Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutet. 
 
 Hösten är också en fin fin tid – Trevlig höst! 
 
  
 Torbjörn Stoor, vd  
 torbjorn.stoor@fskc.fi tfn +358 40 717 7367 
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Två intressanta arbetsmöjligheter vid Helsingfors stad och Mathilda Wrede-
institutet 
  
 Vi har glädjen att informera om dessa två mycket intressanta arbetsmöjligheter vid 
 Helsingfors stad och Mathilda Wrede-institutet! 
 
 Socialarbetare, tillsvidareanställning, Utvecklings- och verksamhetsstöd: 
 http://tinyurl.com/qg2hr98  
 
 Socialarbetare, visstidsanställning, Utvecklings- och verksamhetsstöd: 
 http://tinyurl.com/nhvbvbd  
  
 Ytterligare upplysningar om jobben: 
 Specialplanerare Tua Heimonen 
 +35840 556 3563 
 tua.heimonen@hel.fi  
 

FORUM FSKC 02.12.2015 kl. 13-15 
   
 Vi samlas till FORUM FSKC och temat är "Ohjaamo/Navigatorn" dvs vi bjuder på en 
 presentation av lågtröskelrådgivningstjänsterna för unga i åldern 15-29. Ett mera detaljerat 
 program sänder vi ut lite senare. Boka dagen för info och diskussion! 
 Plats är FSKC, SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors. 
 
 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   
 
 

Utbildning 
 
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 
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 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 praktiken, 
 - 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 
 
Praktiska metoder för våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv 
 Tidpunkt: 2.11.2015, kl. 10-15.30 
 Plats: SFV-huset G18, Georgsgatan 18 A, 00120 Helsingfors 
 Som en fortsättning på de seminarier De Ungas Akademi arrangerat med tematiken 
 maskulinitet, våld och unga erbjuds nu en fortbildningsdag med fokus på praktiska preventiva 
 metoder. Hur ska man bemöta olika former av våldsutövande bland unga och vilka praktiska 
 metoder finns i förhållande till den statistik och forskning som finns på området? Under dagen 
 får vi bekanta oss med våldsförebyggande arbete med unga ur ett genusperspektiv. 
 
 Peter Söderström från den svenska frivilligorganisationen Män för jämställdhet föreläser om 
 deras verksamhet sedan 2010 med fokus på att utveckla metoder och ett mer systematiskt 
 våldpreventivt arbete i skolor och två pilotkommuner i Sverige. Kunskapen, erfarenheterna 
 och de praktiska exemplen kommer från projekten Frihet från våld och En kommun fri från 
 våld. Magnus Loftsson presenterar därefter handboken ”Inget att vänta på” som skrevs på 
 uppdrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), vilken ger en 
 struktur och grundkunskap om våldspreventivt arbete i förhållande till barn och unga med ett 
 integrerat genusperspektiv. 
 
 I samarbete med UngInfo och UngMartha 
 Anmälningar: De Ungas Akademi, fanny.sodergran@sfv.fi  
 Läs mera via länken:  
 http://deungasakademi.fi/?kalender=praktiska-metoder-for-valdsforebyggande-arbete-
ur-ett-genusperspektiv  
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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 finns nu på webbplatsen  
 http://www.fssf.fi/start/aktuellt/  
  
 
Tervetuloa Pitkäjänteistä työtä lasten, nuorten ja perheiden hyväksi – Lasten Kaste –
seminaariin,    
 jonka järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhteistyössä Tampereen kaupungin ja 
 Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelman kanssa. Seminaari pidetään 3.- 4.11.2015  
 Tampereella, Tampere talo, Yliopistonkatu 55.  Seminaari päättää Lasten Kaste 2012-2015 –
 ohjelmakauden.  Seminaarin tarkoituksena on tarjota tietoa lasten, nuorten ja perheiden 
 palveluista ja niiden kehittämisestä. Päivien aikana kuullaan palvelujen uusista 
 toimintamalleista ja järjestämistavoista sekä Lasten Kaste 2012–2015 -kehittämistyön 
 tuloksista. Seminaarin  ensimmäisenä päivänä kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja lapsista, 
 perheistä ja palveluista ja työskennellään tarinateatterin kanssa. Toisena päivänä käsitellään 
 Lasten Kaste - osaohjelman kehittämishelmiä ja strategisia kärkiä: perhekeskustoimintaa, 
 oppilas- ja opiskelijahuoltoa, lastensuojelua. Seminaari on maksuton. Ilmoittautumiset  
 23.10.2015 mennessä tästä linkistä: 
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/koulutukset/pitkajanteista-tyota-lasten-
nuorten-ja-perheiden-hyvaksi 
 

 
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 
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Welcome to a conference on culture and accessibility at Arcada November 12! 
 When: Thursday 12.11.2015, 8:00–17:00 
 Where: Arcada, Jan-Magnus Janssoninaukio 1, 00560 Helsinki 
 
 Funka, together with Arcada University of Applied Sciences, Culture for All Service and 
 Evantia arranges a joint conference in Helsinki, Finland, on November 12. If you are working 
 in the field of culture or accessibility, this is the place to go! 
  
 With financial support from the Swedish-Finnish Cultural Foundation, we are happy to invite 
 you to the first conference focusing on culture and accessibility in Sweden and Finland. The 
 scope of the event includes examples and discussions from museums, libraries and 
 performing arts from both countries, as well as an exhibition. 
 For more information, programme and registration please see: 
 http://www.arcada.fi/sv/node/2797  
 
 
Luo luottamusta – suojele lasta 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja aluehallintovirastojen yhteinen koulutuskierros 
 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuottaa oppaan ja verkkokoulutuksen yhteistyöstä ja 
 tietojenvaihdosta kaikille lapsia ja perheitä työssään kohtaaville. Oppaaseen on koottu 
 monitoimijaisen yhteistyön periaatteita sekä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa ohjaavat lait ja 
 säädökset. Oppaan sisältöjä voi syventää ja soveltaa käytännön työhön verkkokoulutuksen 
 avulla. Opas ja verkkokoulutus ovat vapaasti kaikkien saatavilla vuoden 2016 alusta lähtien. 
 
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjestää yhdessä aluehallintovirastojen kanssa syksyllä 
 2015 koulutuspäivän jokaisen aluehallintoviraston alueella. 
 
 Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella koulutus järjestetään 16.11.2015. 
 
 Päivän aikana tutustutaan oppaan ja verkkokoulutuksen sisältöihin sekä saadaan alueellista 
 näkökulmaa hyvistä monitoimijaisen yhteistyön käytännöistä. 
 Koulutustilaisuuden kohderyhmänä on kuntien / kuntayhtymien perusturvajohtajat, 
 sosiaalijohtajat, johtavat sosiaalityöntekijät /palvelupäälliköt ja -esimiehet/ kuntien 
 terveydenhuollon ja sairaanhoitopiirien johtajat sekä lääketieteestä että hoitotyöstä vastaavat 
 johtajat ja esimiehet, opetustoimen johtavat viranhaltijat, osaamiskeskukset, yliopistot, 
 ammattikorkeakoulut sekä poliisi. 
 
 Koulutuspäivä pidetään Helsingissä 16.11.2015 THL:ssa Kokoushuone Sali, osoite 
 Mannerheimintie 166, sisäänkäynti A 
 
 Kouluttajina toimivat kehittämispäällikkö Päivi Lindberg THL ja erityisasiantuntija Jaana Tervo 
 THL. 
 Lisäksi tilaisuudessa esitellään paikallisia toimintamalleja. 
 Ilmoittautuminen tehdään osoitteeseen 
 https://www.webropolsurveys.com/S/B90D7F0372FA8A3D.par  
 
 
 
 
 



 

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 

6 

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 
 
 
Seminaarikiertue 2015: ”Perhekotien lapset Pohjolassa” saapuu Suomeen! 
 Kutsu seminaariin 18.11.2015 
 
 Tervetuloa seminaariin, jossa pohdimme, miten yhteiskunta voi auttaa sijoitettuja lapsia ja 
 nuoria parhaalla mahdollisella tavalla. 
 
 Pohjoismainen hyvinvointikeskus on yhteistyössä Pohjoismaiden johtavien asiantuntijoiden 
 kanssa toteuttanut hankkeen ”Perhekotien lapset Pohjolassa”. Lopputuloksena syntyi liuta 
 konkreettisia ehdotuksia siitä, miten yhteiskunta voi parantaa sijoitettujen lasten tilannetta. 
 
 Me välitämme nyt tietoa hankkeen lopputuloksista seminaarikiertueella kaikissa 
 Pohjoismaissa ja marraskuussa on Suomen vuoro! Seminaarissa kuulemme, mitä sijoitetut l
 apset ovat itse mieltä ja kutsumme keskustelemaan myös poliitikkoja, tutkijoita ja muita alan 
 asiantuntijoita. 
 
 Tilaisuus on suomenkielinen. Ohjelma ja ilmoittautuminen: 
 http://www.nordicwelfare.org/Events/Seminaarikiertue-2015-Perhekotien-lapset-Pohjolassa-saapuu-Suomeen/ 
 
 
SKILLNADEN II – Samverkan som strategi 
Mathilda Wrede-institutets slutseminarium där forsknings- och utvecklingsarbetet  
för åren 2014–2015 presenteras 
 
 Under seminariet 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. 
 
 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 
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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 
 
 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   
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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  
 
 
“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 
 
 
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/  
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Meddelanden från Social- och hälsovårdsministeriet 
 
SHM:s pressmeddelande 149/2015, 28.09.2015 
Social- och hälsovårdsministeriets budgetförslag för 2016 
 Social- och hälsovårdsministeriet föreslår ett anslag på 13,1 miljarder euro för sitt 
 förvaltningsområde år 2016. Det är 364 miljoner euro mer än i år, även om man samtidigt 
 sparar bl.a. på sjukförsäkringsersättningarna. Det behövs ett större anslag för de spetsprojekt 
 som ingår i regeringsprogrammet och nivåhöjningen av garantipensionen samt den 
 förväntade ökningen av behovet av socialskydds- och utkomstskyddsförmåner för arbetslösa. 
 
 I budgetförslaget reserveras resurser för utveckling av social- och hälsovården genom 
 spetsprojekt och strukturella reformer. Genomförandet av den strategiska prioriteringen 
 välfärd och hälsa stöds genom fem spetsprojekt under perioden 2016–2018. För 
 genomförandet av dessa spetsprojekt anvisas sammanlagt 130 miljoner euro, varav 23,5 
 miljoner euro 2016. För reformen av social- och hälsovårdstjänster för unga i enlighet med 
 ungdomsgarantin anvisas dessutom 4 miljoner euro 2016–2018, varav 1,5 miljoner euro 
 2016. 
 
 Av förvaltningsområdets anslag används 33 % till pensionsutgifter, 22 % till utkomstskydd för 
 arbetslösa och 25 % till utjämning av familje- och boendekostnader. Sjukförsäkringen utgör  
 9 % av anslagen. 
 Läs hela meddelandet via webbplatsen:  
 http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-talousarvioesitys-vuodelle-20-1 
  
SHM:s pressmeddelande nr 54/2015, 2.10.2015 
Ny beredning av social- och hälsovårdsreformen inleddes 
 Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en ny beredning av social- och 
 hälsovårdsreformen. Den gemensamma visionen gjordes klarare vid beredningsgruppernas 
 arbetsseminarium den 2 oktober i Helsingfors. 
 
 Social- och hälsovårdsreformen bereds under ledning av familje- och omsorgsminister Juha 
 Rehula. Minister Rehula är som bäst på en regional turné för att träffa kommunala 
 beslutsfattare runt om i Finland. Under besöken diskuterar man kommunernas ståndpunkter 
 om inrättandet av framtida självstyrelseområden och om hur kommunerna förbereder sig på 
 kommande förändringar. 
 
 Riktlinjerna för social- och hälsovårdsreformen dras upp av regeringen. Avsikten är att under 
 oktober dra upp linjerna för antalet självstyrande områden, som ska användas som underlag 
 för den fortsatta beredningen. Enligt regeringsprogrammet kan antalet områden vara högst 1
 9. Därefter hörs kommunerna om områdesbeslutet. 
 Läs hela meddelande via webbplatsen: 
 http://stm.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/sote-uudistuksen-uusi-valmistelu-kaynnistyi  
  
 

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. 
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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    
11 18.11.2015  16.11.2015 
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. 

 


