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Infobrev 12/2015 den 16 december 2015 
     Infobrevet ges ut av 

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

 

Bästa läsare och kollega 
  
Vi har igen ett år av intressanta erfarenheter bakom oss. Framför oss har vi ett år av än mer 
erfarenheter, förändringar och uppdrag. Året som gått väljer vi att analysera vid ett senare skede 
och vi lyfter istället upp här och genast information om två viktiga uppdrag/frågor/reformer. Varmt 
välkomna alla intresserade! 
 
1) Verkställigheten av lagen om klienthandlingar inom socialvården 
 
Den 10.03.2016 i Tammerfors ordnar FSKC i samarbete med vår systerorganisation Socoms projekt 
”Kansa-koulu” ett utbildningstillfälle om verkställigheten av den nya lagen om klienthandlingar inom 
socialvården enligt följande: 
 
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 
 
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 
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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   
 
 
 
 
2) Regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster 
 
Kick Off-tillställning för regeringens spetsprojekt ”Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster” 
 
Tid: 11.01.2016 
Plats: Kommunernas hus Kommunförbundet, stora salen 1 våningen, Andra linjen 14, 00530 Helsingfors 
 
Anmälningar senast 31.12.2015: 
https://www.webropolsurveys.com/S/46AEBF68416ECD30.par  
 
 
Det har länge talats om det splittrade servicesystemet för barn- och familjetjänster, brist i 
informationsgången, det växande behovet av omhändertaganden av barn och familjernas ojämställdhet. 
Regeringens spetsprojekt har som målsättning att åtgärda dessa problem och stärka familjernas egna 
resurser. 
 
Enligt regeringsprogrammet bör tjänsterna samordnas och ledas, barn- och familjecentrerat, över 
förvaltningsgränserna. Föräldraskapet och lågtröskeltjänster bör stärkas. Också skolan och 
småbarnsfostran bör utvecklas för att stödja barnens välfärd. Programmets utgångspunkt är barnets bästa 
och familjernas mångfald. 
 
Kommunerna är reformprogrammets viktiga samarbetsparter. Reformen utförs samtidigt som den nya 
kommunen och de nya social- och hälsovårds självstyrelseområden söker sina former. Hur skall vi göra 
tjänsterna i den nya omgivning sådana att de utgår från barnens- och familjernas behov? Vilka tjänster 
borde förnyas? Hurudant stöd förväntar sig kommunerna pga. reformen? 
 
Tillställningens mål är att samla ihop ett stort antal personer i nyckelposition från barn- och familjetjänster i 
kommunerna, samkommunerna, organisationer och statsförvaltningen samt berätta om 
reformprogrammets mål och planering sam höra olika aktörers synpunkter på reformprogrammets fortsatta 
planering. 
 
Dagens konferencier är redaktör Tiina Merikanto från YLE 
 
Tillställningen kan också följas via Kunta-TV. 
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Mera information om regeringens spetsprojekt kan läsas på webbplatsen: 
http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-
perhepalvelut?p_p_id=56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=vi
ew&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=3&_56_INSTANCE_7SjjYVdYeJHp_languageId=sv_SE   
 
Program (det slutgiltiga programmet sänds 4.1.2016 till dem som anmält sig). 
 
Mot barn- och familjecentrerade tjänster! 
 8:45 -  9:30  Morgonkaffe- och te i föreläsningssalens aula 
 9:30 -  9:45  Statsrådets hälsning till reformprogrammet för barn- och familjetjänster 
 9:45 - 10:00 Kommunförbundets hälsningsord 
10:00 -10:30 Reformprogrammet för utveckling av barn- och familjetjänster – vilket är målet för 
 programmet och i vilket skede är förberedelserna av utvecklingsprogrammet nu? 
10:30 -11:00 Kommentaranförande 15 min 
 Kommunen och det kommande självstyrelseområdet – hur är barn- och familjetjänsterna 
 uppbyggda landskapsvis? 
 Hur kan man stödja kommunerna och områdena i förändringsarbetet? 
11:00 -11:30 Diskussion 
 Redaktör Tiina Merikanto diskuterar med publiken och sammanfattar diskussionen 
11:30 -12:30 Lunchpaus (på egen bekostnad) 
12:30 -13:15 På evidensen baserat 
 Vilket tilläggsvärde ges verksamheten och på vilket sätt kan organisationer, kommuner, 
 samkommuner och Kommunförbundet arbeta tillsammans för verkställigheten? 
 För diskussion reserveras 15 min från anförandets slut 
13:15 -14:00 Vad kan Barn Kaste-projekten ge reformprogrammet? 
 För diskussion reserveras 15 min från anförandets slut 
14:00 -14:30 Kaffepaus 
14:30 -15:30 Paneldiskussion: Åt vilket håll för vi reformprogrammet för utveckling av barn- och 
 familjetjänster? 
 Redaktör Tiina Merikanto är konferencier 
 I panelen finns representanter från riksdagens social- och hälsovårdsutskott och kulturutskott, 
 undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Kommunförbund, Keski-Suomen SOTE2020, 
 Mannerheims barnskyddsförbund, Institutet för hälsa- och välfärd samt erfarenhetsexperter 
 från barnskyddet. 
15:30 – 16:00 Sammanfattning av dagen och fortsatta åtgärder 
 
Tilläggsuppgifter om utbildningen ger: 
Aila Puustinen-Korhonen, Finlands Kommunförbund, +358 9 771 2610, +358 50 344 6884  
Aila.Puustinen-Korhonen@kuntaliitto.fi ,  http://www.kunnat.net/fi/Sivut/default.aspx  
  
  
*** 
 
Vi på FSKC och Mathilda Wrede-institutet önskar er alla och era familjer en riktigt God Jul 
och ett ännu bättre och Gott Nytt År! Tack för 2015 och allt stöd och all uppmuntran ni gett 
oss. 
 
  
 Torbjörn Stoor, vd  
 torbjorn.stoor@fskc.fi tfn +358 40 717 7367 
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Forskarsocialarbetarna 2016 vid Mathilda Wrede-institutet/FSKC 
  
 Mathilda Wrede-institutet vid FSKC hälsar de nya forskarsocialarbetarna varmt 
 välkomna! Helsingfors stad har fattat beslut att forskarsocialarbetartjänsterna besätts 
 enligt följande: 
 Pia K Eriksson är anställd 1.3.2016. 100 %, tillsvidare och 
 Frida Westerback 1.1.2016 - 31.12.2017, 100 %. 
 
 Till forskningssocialarbetare Pia K Erikssons ansvarsområde hör att med 
 praktikforskningens metoder och i samarbete med Helsingfors universitet utveckla de 
 svenska social- och hälsovårdstjänsterna.  
 
 Till forskarsocialarbetare Frida Westerbacks arbetsuppgifter hör att forska och utveckla 
 mångprofessionellt samarbete samt nya förebyggande och uppsökande arbetsformer för 
 svenskspråkiga unga under 25 år. Fokusen för forsknings- och utvecklingsarbetet ligger i hur 
 effektfull servicen är för de ungas livssituation.   
 
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! Boka in 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 
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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  
 
 
Mathilda Wrede-seminariet 2016 
 Seminariet hålls 14.03.2016 och tema: Bikva (i Finland). Programmet för seminariedagen 
 presenteras senare. Notera dagen redan nu! 
 
 
FSSF:s förbundskongresssen 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/  
   
 
Utbildning 
 
Investera i din framtid! 
– Ansökan till Arcadas masterutbildningar på svenska 16 mars – 6 april! 
 
 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! 
 
 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 
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 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  
 
  
 

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 synas i händelsekalendern. Adressen är gerd.strandberg@fskc.fi  

 
 

Infobrevets deadlines och utgivningsdatum: 
 
2016 
01 21.01.2016  18.01.2016 
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. 

 


