
Kom	  med	  och	  delta	  på	  en	  specialkurs	  (5	  sp)	  som	  ordnas	  i	  13.4.	  –	  30.6.2015	  på	  Svenska	  
social-‐	  och	  kommunalhögskolan	  i	  Helsingfors	  med	  temat	  
	  
Mångprofessionellt	  utvecklingsarbete	  med	  unga	  i	  risk	  för	  marginalisering	  
	  

• jobbar	  du	  som	  uppsökare,	  skolkurator,	  ungdomsledare,	  socialhandledare,	  
planerare,	  chef,	  handledare,	  lärare,	  instruktör,	  coach,	  socialarbetare,	  
utvecklare,…?	  	  

• studerar	  du	  socialt	  arbete,	  journalistik,	  sociologi,	  socialpsykologi,	  socialpolitik,	  
statskunskap,…?	  	  

	  
Att	  förebygga	  marginalisering	  av	  unga	  lyckas	  inte	  enbart	  med	  resurser	  och	  kunskap	  
inom	  socialt	  arbete.	  Det	  	  behövs	  samarbete	  på	  många	  plan.	  På	  en	  gemensam	  kurs	  strävar	  
vi	  till	  att	  studeranden	  och	  praktiker	  med	  olika	  bakgrund	  ska	  utveckla	  tillsammans	  och	  
fungera	  som	  bollblank	  för	  varandra.	  På	  kursen	  övas	  mångprofesionellt	  arbete	  i	  
praktiken.	  
	  
På	  kursen	  medverkar	  flera	  föreläsare	  bl.a.	  Rauno	  Perttula,	  som	  i	  februari	  2015	  har	  
doktorerat	  med	  avhandling	  "Syrjäytymispuhe	  hallinnan	  strategiana	  opiskelijahuollon	  
sosiaalityössä”.	  Kolla	  upp	  närmare	  info	  om	  hans	  forskning	  på	  finska	  /	  engelska:	  	  
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/02/tapahtuma-‐2015-‐02-‐03-‐10-‐15-‐47-‐
007812	  Perttulas	  material	  för	  kursen	  översätts	  till	  svenska	  även	  om	  han	  föreläser	  på	  
finska.	  Som	  andra	  föreläsare	  på	  kursen	  medverkar	  Mia	  Montonen,	  utvecklingschef	  på	  
FSKC,	  Lisbeth	  Översti,	  speciallärare	  och	  socialarbetare	  i	  Kyrkslätt	  samt	  
forskarsocialarbetarna	  Frida	  Westerback	  och	  Bettina	  von	  Kraemer,	  Mathilda	  Wrede-‐
institutet.	  
	  
Kursen	  som	  en	  del	  av	  universitetsstudier:	  
	  
Kursen	  kan	  ersätta	  följande	  kurser	  i	  helheten	  Lapsuuden-‐	  ja	  nuorisotutkimuksen	  
perusopinnot	  (25	  op)	  -‐	  A73073	  som	  ordnas	  i	  statsvetenskaplig	  fakultet	  i	  Helsingfors	  
universitet.	  	  

§ Lapsuuden	  ja	  nuoruuden	  ajankohtaisia	  teemoja	  (5	  op)	  eller	  
§ Nuoret	  ja	  syrjäytyminen	  (5	  op)	  	  

Universitetslektor	  Tarja	  Tolonen	  ansvarar	  för	  helheten:	  
http://blogs.helsinki.fi/tatolone/opetus/	  
	  
Det	  är	  även	  möjligt	  att	  använda	  kursen	  som	  en	  del	  av	  studier	  vid	  Helsingfors	  öppna	  
universitet:	  	  
http://www.avoinyliopisto.fi/fi-‐
FI/Opetustarjonta/StudyUnit.aspx?StudyUnitId=75c5b307-‐92ae-‐4051-‐9e3b-‐
cceeac224564	  
	  
Tilläggsinfo	  &	  anmälan	  senast	  den	  7.4.2015	  till	  raija.koskinen(at)helsinki.fi	  
	  
Kursprogrammet:	  	  
http://www.fskompetenscentret.fi/Site/Data/2067/Files/Info%20om%20specialkurs
%20sockom%203_2_2015.pdf	  
	  


