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ORDFÖRANDENS SPALT

FÖRÄNDRINGENS VINDAR DRAR FRAM OCKSÅ I FINLANDS
SVENSKA SOCIALFÖRBUND
Förändringens vindar drar fram överallt, också i Finlands Svenska
Socialförbund! På årsmötet ifjol i Jakobstad tog styrelsen upp till diskussion
förbundets framtid och framförallt förbundets framtida ställning som
självständig organisation med en egen anställd och fristående verksamhet.
Orsaken till det var att RAY som har varit FSSF:s huvudsakliga finansiär 2014
meddelade att verksamhetsbidraget kommer att upphöra.
Efter årsmötet inleddes diskussioner med SOSTE, som är takorganisation för
organisationer inom det sociala området. Deras intresse låg i att utveckla och
koordinera den svenska verksamheten inom den sociala organisationsvärlden.
Finlands Svenska Socialförbunds intresse var att kunna fortsätta verksamheten
och samtidigt utveckla och fördjupa den.
Nu står vi inför det faktum vi förutspådde i fjol. RAY beviljade inte FSSF
verksamhetsbidrag, men ökade SOSTE:s bidrag med en betydlig summa för den
svenska verksamheten. Nu gäller det att göra det bästa av situationen!
Faktum är att FSSF:s egen verksamhet på grund av det här kommer att förändras
mycket! Vi kommer inte mera att ha en egen verksamhetsledare, som helt
sysslar med vår verksamhet. Å andra sidan kommer vi att ha möjlighet till bättre
insyn i hela det svenska organisationsfältet och att påverka i de finska nätverken.
Det här är en verklig möjlighet!
Förbundets ”egen” verksamhet kommer att bli mera beroende av medlemmarnas
aktivitet och egna verksamhet. Vi medlemmar finns ju i hela Svenskfinland och
vi kommer att behöva lokala aktivister som tar ansvar för vår verksamhet och
synlighet. Medlemmarnas roll kommer att förändras till att vara mycket mera
aktiv. Något som jag ser som en positiv sak! Jag hoppas alla funderar på vår
egen verksamhet och hur vi får den att blomstra. Alla idéer och tankar är
välkomna!
För att kunna upprätthålla egen aktivitet och verksamhet kommer också vår
finansiering att kräva nytänkande, förnyelse och förändring.
Diskussionen med SOSTE kommer att fortsätta och konkretiseras under vintern.
I det föravtal som gjordes upp i fjol har FSSF en 2-årig övergångsperiod då

verksamhetsledaren kan använda 20% av arbetstiden till förbundets egen
verksamhet. Styrelsens uppgift kommer att vara att fundera och diskutera läget
och framtiden och komma med förslag till hur vi skall fortsätta att jobba inom
förbundet. Jag hoppas att vi under kongressen och årsmötet, i april i Åbo, kan
berätta mera konkret verkligheten och därmed tillsammans kunna diskutera och
fundera kring förbundets framtid. I den diskussionen behövs allihop och alla
idéer och uppslag är välkomna.
FÖRÄNDRING ÄR INTE ETT HOT UTAN EN MÖJLIGHET!
Anna Lena Karlsson-Finne
ordförande

VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA
Nytt år, nya möjligheter
Ett nytt år med nya möjligheter är lite av en klyscha, men det stämmer bra in på
förbundet. Som Anna Lena skriver ovan är nämligen år 2015 ett år som kommer
att innebära förändringar för Socialförbundet. RAY har i många år gett bidrag
till förbundet, men strax innan julen kom det slutliga beskedet att RAY inte
längre stöder förbundets verksamhet. Beskedet var väntat, men ändå tråkigt.
Detta innebär att vi är i ett slags brytningsskede där vi måste diskutera hur
verksamheten ska se ut i fortsättningen, en fråga som säkerligen kommer att
diskuteras på årsmötet i april. Som Anna Lena nämner bör vi komma ihåg att
förändringarna kan leda till något positivt om vi tar tillvara på möjligheterna! Vi
hoppas att så många som möjligt av er medlemmar vill delta i diskussionen.
Årsmötet hålls i samband med förbundskongressen. Årets kongress ordnas i Åbo
13-14.4.2015 och anmälningar har glädjande nog börjat droppa in. Det är alltid
roligt och spännande när första anmälningarna kommer i januari, efter att man
har satt ner en hel del tid på att planera evenemanget under hösten. På första
kongressdagens program finns föreläsningar om SOTE-reformen ur olika
synvinklar, en paneldebatt om hur vi ska trygga den svenska vården i reformen,
samt som avslutning tänkvärda ord av prästen och författaren Hilkka Olkinuora.
På kvällen får vi äta en god middag och se en lite annorlunda typ av
underhållning jämfört med vad vi kanske är vana med på tidigare
kongressmiddagar. Andra kongressdagen bjuder på föreläsningar om barn, unga
och familjer med bemötande som en gemensam nämnare, och om hur nya
socialvårdslagen påverkar barnskyddet. I utskicket av medlemsbrevet hittar ni

både kongressprogrammet med anmälningsblankett och fakturan för årets
medlemsavgift.
Avslutningsvis vill jag ge en liten uppmaning till er som hittills fått brevet i
pappersformat. Det är nämligen så att medlemsbrevet fr.o.m. hösten endast
kommer att skickas elektroniskt. För att detta ska vara möjligt, och
medlemsbrevet även i fortsättningen ska nå alla medlemmar, behöver vi
uppdatera våra e-postlistor. Vänligen skicka er e-postadress till kansli@fssf.fi.
Stort tack på förhand!
Emma-Lena Lybäck
Vik. verksamhetsledare

STYRELSEN
Styrelsen höll möte 2.12.2014. På mötet beslöt styrelsen utdela stipendier till
Understödsföreningen för missbrukarvård, Psykosociala förbundet rf., Susann
Peltonen och Yvonne Åkerlund. Programmet för kongressen diskuterades och
styrelsen beslöt att deltagaravgiften för kongressen blir 200 euro för medlemmar
och 230 euro för icke-medlemmar, samt 90 euro för studerande. Styrelsen beslöt
stöda en gemensam finlandssvensk kandidat med de övriga svenskspråkiga
organisationerna i valet till SOSTE:s styrelse. Styrelsen beslöt nominera
ordförande Anna Lena Karlsson-Finne till SOSTE:s fullmäktige.
Protokollet i sin helhet kan ni läsa på www.fssf.fi under fliken Arkiv. Nästa
möte hålls 2.2 i Helsingfors.

MEDLEMSAVGIFTEN
Igen har det gått ett år och det är dags för medlemsavgiften. Årsmötet beslöt
ifjol att höja medlemsavgiften för enskilda medlemmar till 20 €/person och
behålla medlemsavgiften för organisationer 100 €/organisation. Genom
medlemsavgiften hoppas vi kunna erbjuda medlemmarna förmånlig utbildning
och en effektiv intressebevakning. Vänligen skriv in ditt namn som
meddelande när du betalar avgiften så underlättar det bokföringen.
Observera att vi har infört en förfallodag på medlemsavgiften, för att på detta
sätt underlätta bokföringen. Förfallodagen har satts till 31.3.2015. Fakturan finns
som bilaga till detta medlemsbrev. De som inte har betalt avgiften innan 31.3

kommer att få ett påminnelsebrev under hösten. Hedersmedlemmar och
studerande är befriade från medlemsavgift.

ÅRSMÖTE

Medlemmarna
i
Finlands
Svenska
Socialförbund r.f kallas till ordinarie årsmöte
som hålls måndagen den 13 april 2015 kl. 16.30
på Hamburger Börs i Åbo. Vid årsmötet
behandlas bl.a.
- årsberättelsen för år 2014
- bokslutet för år 2014
- verksamhetsplan för åren 2015-2016
- budget för år 2015
- medlemsavgifter och arvoden
- val av styrelsen
-val av verksamhetsgranskare för 2015 års
räkenskaper
- eventuella övriga ärenden.

Årsmötet hålls i samband med kongressen i Åbo. Om du endast vill delta i
årsmötet får du föredragningslistan med bilagor på förhand om du anmäler dig
senast den 16 mars. Medlemmar som anmäler sig till kongressen får också
föredragningslistan i förväg. Kom och tyck till om Socialförbundets verksamhet!
Valutskottet bereder valet av styrelsemedlemmar. Gruppen består av Paulina
Eklund,
paulina.eklund@gmail.com,
Rita
Lindholm-Wirtanen,
rita.lindholmwirtanen@gmail.com,Clara Kronqvist-Sundström, clara.kronqvistsundstrom@karkulla.fi och Britt-Helen Tuomela-Holti, britt-helen.tuomelaholti@folkhalsan.fi. De representerar regionerna Åland, Nyland, Åboland
respektive Österbotten. Det kan ses som en fördel, att i styrelsen finns
representanter för alla regioner och olika yrkesgrupper.

UPPROP
I samband med kongressen delas enligt mångårig tradition Årets Ros ut till
någon som i sin verksamhet gjort sig förtjänt av en liten uppmuntran och ett
tack. Ursprungligen gavs blomsterhyllningen ”till personer som länge hade
tillhört föreningen och verkat för dess syften”. På diplomet, som följer med
rosen, står numera ”som erkänsla för förtjänstfull verksamhet för social- och
hälsovården i Svenskfinland”. Mottagaren har oftast sökts inom den region
kongressen hålls och inom temat för dagarna.
Styrelsen ber nu om förslag till mottagare av Årets Ros vid kongressen i Åbo.
Förslag med motiveringar kan lämnas till verksamhetsledaren, helst senast den
16 mars så att styrelsen hinner behandla frågan. Sänd förslagen till
kansli@fssf.fi eller per post till Vöråvägen 18, 66600 Vörå.

AKTUELLT
Info från Social- och hälsovårdsministeriet
Socialvårdspersonalen ska registreras av Valvira
Regeringen föreslår en lag som skulle utgöra grunden för legitimering,
registrering och tillsyn av centrala yrken inom socialvården. Dessa yrken är
socialarbetare, socionom och geronom. Dessutom skulle närvårdare få skyddad
yrkesbeteckning för socialvårdspersonal genom förordning av statsrådet.
Enligt förslaget ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
(Valvira) bevilja rätten att utöva yrken inom socialvården eller rätten att
använda yrkesbeteckningen närvårdare. Valvira ska också börja upprätthålla ett
centralregister över socialvårdspersonalen på samma sätt som man nu
upprätthåller ett register över sjukvårdspersonalen. Registret över
socialvårdspersonalen skulle bland annat innehålla personuppgifter, uppgifter
om rätt att utöva yrke och eventuell begränsning eller fråntagande av denna rätt,
utbildningsuppgifter samt eventuella anmärkningar.
I nuläget har socialvårdens klienter inte möjlighet att försäkra sig om den
anställdas behörighet, även om socialsektorns verksamhet ofta har en stor
rättsverkan på klientens liv. I fortsättningen ska klienten kunna söka information
i socialvårdens offentliga personalregister på namn, registreringsnummer,
födelseår samt begränsningar i rätten att utöva yrket.

Dessutom skulle ett centralregister över socialvårdspersonalen göra det möjligt
för personer som arbetar inom socialvården att identifiera sig på ett tillförlitligt
sätt och skriva under dokument elektroniskt. Registret är en central del av
socialvårdens nationella informationssystemtjänst och uppbyggnaden av den.
Syftet med lagen är att främja klienternas rättigheter samt att förnya den
yrkesutbildade personalens uppgiftsstrukturer och arbetsfördelning. Samtidigt
skulle regleringen gällande yrkesutbildade personer inom social- och
hälsovården förenhetligas. Nämnden för tillsyn över den yrkesutbildade
hälsovårdspersonalen skulle även ha hand om socialvårdspersonalen.
Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen torsdagen den 15
januari. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2016.
________________________________________________________________
Flera lag- och förordningsändringar som hänför sig till social-, hälso- och
försäkringsområdet trädde i kraft vid årsskiftet. Nedan följer en
sammanfattning av en del av dessa ändringar, som man kan läsa mer om på
www.stm.fi.
Barnbidragens belopp sänks med 8,1 procent
Beloppet av barnbidraget kommer att vara för första barnet 95,75 euro, för andra
barnet 105,80 euro, tredje barnet 135,01 euro, fjärde barnet 154,64 euro och för
varje därpå följande barn 174,27 euro. Tillägget för ensamförsörjare är
fortfarande 48,55 euro för varje barn som bor hemma med föräldern och som är
berättigad till barnbidrag.
________________________________________________________________
De högsta arbetslöshetsdagpenningarna sjunker något
Beräkningen av den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen ändras så att
nivån för högre inkomstrelaterade dagpenningar sjunker. Den inkomstrelaterade
dagpenningen sänks för personer med en lön som överskrider 3 116 euro per
månad som grund för dagpenningen.
________________________________________________________________
De nya klientavgifterna inom social- och hälsovården träder i kraft den 1
januari 2015
Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa jämnstora klientavgifter
med 9,4 procent. Avgifter som inte omfattas av avgiftstaket inom hälsovården
höjs inte. Det här gäller ändå inte avgifterna för utlåtanden och bötesavgifter.

________________________________________________________________
Hemvårdsförsöket fortsätter till slutet av 2016
Hemservice och hemsjukvård har slagits samman till hemvård i de kommuner
som är med i försöket. Samarbetet mellan hemservicen och hemsjukvården
fortsätter tills de social- och hälsovårdsområden som fastställs genom permanent
lagstiftning inleder sin verksamhet i början av 2017.
________________________________________________________________
En äldre person får vid behov en kontaktperson
En del av paragraferna i den så kallade äldreomsorgslagen träder i kraft den 1
januari 2015. Om en äldre person behöver hjälp i ärenden som gäller
förverkligande eller koordinering av tjänster, måste en kontakperson utses.
Kommunen måste försäkra sig om att man har tillräckligt med mångsidig
specialkunskap på olika områden. Dessutom ska varje verksamhetsenhet som
producerar social- och hälsovårdstjänster göra upp en plan för egenkontroll, om
enheten erbjuder tjänster för äldre personer.
________________________________________________________________
De äldres möjlighet att bo hemma ska stödas
En lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om
social- och hälsovårdstjänster för äldre (den s.k. äldreomsorgslagen) ändras från
början av 2015. I och med lagändringen kan vården och omsorgen som stöder ett
värdefullt liv för de äldre genomföras som långvarig institutionsvård endast på
medicinska och kund- och patientssäkerhetsgrunder. Kommunen ska också
utreda möjligheterna att svara för den äldres servicebehov genom tjänster som
ges hemma eller andra öppna tjänster före långvarig institutionsvård.
Långvarig institutionsvård kopplas kraftigare än tidigare till den äldres behov av
service. Utveckling av de öppna tjänsterna gör det möjligt för flera äldre än
tidigare kan bo i sitt eget hem och allt färre behöver institutionsvård. Samtidigt
dämpas höjningen av kostnaderna. Den äldre har även i fortsättningen rätt att få
de lagstadgade social- och hälsovårdstjänster som han eller hon behöver.
Regeringen framställde ett stadfästande av lagen gällande ärendet och
republikens president stadfäste lagen den 30 december. Lagen trädde i kraft den
1 januari 2015.
________________________________________________________________

Socialvårdslagen ökar lågtröskeltjänsterna
Den nya socialvårdslagen stärker basservicen, minskar behovet av korrigerande
åtgärder samt förbättrar klienternas jämställhet. Kommunerna ska förbereda sig
på en skiftning av tyngdpunkten och måste tydligt informera sina invånare om
var man kan söka hjälp och tjänster.
Regeringen framställde ett stadfästande av lagen gällande ärendet och
republikens president stadfäste lagen den 30 december 2014. Reformerna, som
gäller socialvården och barnskyddet träder i kraft stegvis: reformen om
hemtjänsten från början av 2015 och huvudparten av den övriga lagstiftningen i
april 2015. Ändringarna som gäller brådskande placering inom barnskyddet
träder i kraft från början av 2016. För barnfamiljer ska nödvändig hemservice
ordnas fr.o.m. den 1 januari 2015
Barnfamiljer har rätt att få hemservice om det är nödvändigt för att trygga
barnets välfärd. Hemservice tillhandahålls på grund av nedsatt
funktionsförmåga, såsom sjukdom, förlossning, skada eller utmattning, eller
särskild familje- eller livssituation. Med särskild familjesituation avses till
exempel en familjemedlems död, skilsmässa mellan föräldrarna eller en situation
där den ena av föräldrarna är i fängelse. En särskild familjesituation kan också
uppstå i en familj som har tvillingar eller vårdar en anhörig.
Hemservice, liksom även familjearbete, stödpersoner och -familjer samt
kamratgruppsverksamhet är i fortsättningen tillgängliga om man inte är klient
hos barnskyddet. Målet är att sänka tröskeln för att söka hjälp och att trygga ett
rättidigt stöd för familjer.
I socialvårdslagen definieras de stödbehov som ordnandet av sociala tjänster och
övrig socialvård baseras på. Klienterna har rätt till sådana tjänster som tryggar
den nödvändiga omsorgen och utkomsten samt ett barns hälsa och utveckling.
Målet är ett så effektivt kortvarigt stöd som möjligt samt motsvarande
långvariga stöd för dem som behöver det. Alla socialvårdsklienter har rätt att vid
behov få en bedömning av servicebehovet samt en egen kontaktperson.
Genom socialvårdslagen hjälper man i synnerhet personer som behöver särskilt
stöd och som av hälsoskäl har svårt att söka och få de social- och
hälsovårdstjänster de behöver. Till exempel är yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården, poliser och myndigheter inom arbets- och
näringsförvaltningen skyldiga att hänvisa de personer som behöver socialvård
till rätt myndighet.

Målet ska vara att tjänster ordnas på basis av en livscykelmodell i anknytning till
den övriga basservicen och att vårdgaranti i enlighet med hälso- och
sjukvårdslagen ska tillämpas även i andra än hälso- och sjukvårdens enheter.
Lagen omfattar även en servicegaranti för ungdomar. Ungdomar får
multiprofessionellt stöd på ett ställe så länge som de har behov av sociala
tjänster. Garantin omfattar en egen kontaktperson, bedömning av servicebehovet
och rätt riktad social rehabilitering.
Genom lagen strävar man efter att säkerställa tjänsternas kvalitet. Kommunens
verksamhetsenheter inom socialvården bör utarbeta en plan för egenkontroll
som finns till allmänt påseende. Lagen ändrar personalstrukturen och minskar de
korrigerande åtgärderna
Antalet klienter inom barnskyddet minskar då det i fortsättningen är möjligt att
få förebyggande tjänster, såsom familjearbete och hemservice, utan att vara
klient hos barnskyddet. Detta ger kommunerna en möjlighet att verka så att det
inom barnskyddet finns tillräckligt många anställda i förhållande till antalet
klienter. Att öka de förebyggande tjänsterna och en rätt resursfördelning av
barnskyddsarbetet minskar behovet av tunga korrigerande barnskyddsåtgärder.
En klientrelation i barnskyddet inleds först om det konstateras att det finns ett
behov av barnskydd eller om familjen får tjänster eller stödåtgärder inom
barnskyddet. Tjänster och stödåtgärder, som man kan få endast genom
barnskyddet, är ekonomiskt stöd enligt barnskyddslagen, effektiverat
familjearbete, familjerehabilitering samt placering av barn utanför hemmet.
Dessutom måste för barnet och dennes familj utan dröjsmål ordnas sådana
hälso- och sjukvårdstjänster som är nödvändiga för barnets hälsa och utveckling,
om behovet av barnskydd beror på otillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster.
Villkoren för brådskande placering blir striktare. Ett barn kan placeras
brådskande endast om förutsättningarna för omhändertagande uppfylls och
barnet är i omedelbar fara. I första hand tillämpas stödåtgärder inom
öppenvården, till exempel effektiverat familjearbete och placeringar inom
öppenvården.
I den nya lagen har inte inkluderats sådana bestämmelser som övergår till andra
lagar, till exempel i familjevårdslagen som behandlas av riksdagen samt i lagen
om ordnande av social- och hälsovården.
Paragrafer som gäller stöd för verksamhet i sysselsättningssyfte för personer
med funktionsnedsättning gäller fortfarande i den gamla socialvårdslagen.
________________________________________________________________

Social rehabilitering för unga behöver utvecklas
Det finns inte tillräckligt med tjänster för social rehabilitering för unga och de
motsvarar inte i tillräcklig grad de tjänster som unga behöver. Det konstaterar
man i en utredning som genomförts av Stiftelsen för Rehabilitering på uppdrag
av social- och hälsovårdsministeriet.
Särskilt unga som lider av flera livshanteringsproblem samtidigt är i behov av
social rehabilitering. I dag ordnas tjänster inom social rehabilitering av
kommunerna oenhetligt och ofta med projektfinansiering. Också organisationer
producerar och utvecklar dessa tjänster för unga.
Social rehabilitering består av både individuellt stöd och gruppstöd och
individuell handledning och handledning i grupp. Unga erbjuds möjligheten att
delta i olika aktiverings- och hobbyverksamheter och arbete som inte görs i
förtjänstsyfte. Med hjälp av rehabilitering främjar man ungas deltagande, social
funktionsförmåga och deras förmåga att klara av vardagen. Dess syfte är att
stöda unga så att de kunde studera eller arbeta och klara sig på den väg som de
valt. Unga som har förlorat sin livskompetens är ofta i behov av stöd i form av
långvariga, individuella och integrerade tjänster. De lokala och regionala
tjänsterna för social rehabilitering är i behov av ett omfattande samarbetsnätverk
och fungerande samarbete.
Utredningen visar att den nya socialvårdslagen och de nya omfattande socialoch hälsovårdsområdena erbjuder goda möjligheter för ett systematiskt och
målinriktat socialarbete som kan kopplas till andra tjänster. Social rehabilitering
ingår i den nya socialvårdslag som träder i kraft våren 2015.
________________________________________________________________
UTBILDNING
13-14.4.2015 är det dags för årets förbundskongress. Platsen för kongressen är
Hamburger Börs i centrala Åbo. Första dagen fokuserar på SOTE-reformen ur
olika synvinklar. Andra dagen fokuserar på arbetet med barn, unga och familjer.
13.4 kl. 16.30 går Socialförbundets årsmöte av stapeln. Efter årsmötet blir det en
festlig 3-rättersmiddag. Deltagaravgiften är 200 euro för medlemmar, 230 euro
för icke-medlemmar och 90 euro för studerande för två dagar, eller 100 euro för
medlemmar och 120 för icke-medlemmar för en dag. I avgiften ingår luncher,
kaffe och föreläsningsmaterialet. Logi ingår inte i avgiften och skall bokas på
egen hand. Kongressen ordnas i samarbete med Åbo stad och SFV Bildning.
Bifogat till detta medlemsbrev finns kongressprogrammet samt
anmälningsblanketten. Blanketten och programmet finns också på vår hemsida

www.fssf.fi. Hoppas att så många som möjligt av er kan delta! Välkomna på
kongress i april!
________________________________________________________________
Är det något speciellt ämne eller tema du önskar att vi tar upp under en
föreläsning eller utbildningsdag? Jag tar gärna emot tips och önskemål om
utbildningar inför året. Hör av er på e-post kansli@fssf.fi eller telefon 050 55
33 685. Kom ihåg att meddela mig om ni vill komma med på förbundets epostlistor där info om förbundets aktuella utbildningar sänds ut regelbundet.
REKLAM

Tisdag 17.2.2015, kl. 12.00 -16.00 i auditoriet på Övningsskolans gymnasium i
Vasa ordnas en föreläsning om digitala missbruk (mobil och sociala medier) och
dataspelsmissbruk. Föreläsare är Patrik Wincent, auktoriserad terapeut, f.d.
alkoholist och dataspelsmissbrukare. Målgrupp: Personer från enheter och
organisationer som möter beroende och missbruk, personal inom skolan, social–
och hälsovård, behandlingshem, öppenvård, föräldrar, anhöriga och övriga
intresserade. Anmälan: senast 10.2.2015 till eivor.hedman@drogfriungdom.fi.
Deltagande i föreläsningen är kostnadsfritt.
Arrangör: Drogfri Ungdom r.f.i samarbete med USM r.f.
Utbildning om den nya socialvårdslagen: hur förändrar lagen
verksamheten?
Tillfällen ordnas 19-20.1 i Joensuu, 22-23.1 i Helsingfors, 27-28.1 i Björneborg,
5-6.2 i Kuopio, 9-10.2 i Rovaniemi, 11-12.2 i Uleåborg, 23-24.2 i Lahtis, 5-6.3 i
Jyväskylä, 9-10.3 i Tammerfors, 17-18.3 i Åbo, 26-27.3 i Vasa (svenskspråkigt
tillfälle).
Första dagen fokuserar på arbete med barnfamiljer och den andra dagen på
arbete med vuxna. Deltagande i utbildningen är kostnadsfritt. Se SHM:s
webbsidor för anmälningsintruktioner och mer information.
Arrangörer: SHM, AVI, Valvira och THL.
14-15.4.2015 är det dags för årets upplaga av Valtakunnalliset sosiaali- ja
terveyspolitiikan päivät. Under dagarna publiceras Sosiaalibarometri 2015.
Information om evenemanget kommer på www.soste.fi under vårvintern.
9-10.6.2015 arrangerar LSKL Lastensuojelun kesäpäivät i Uleåborg.

26-28.8.2015 ordnas Nordiska barnavårdskongressen i Åbo med temat
Barnets bästa i ett nordiskt perspektiv - goda exempel och utmaningar. Se
www.nordiskabarnavardskongressen.org för mer information.
29.9–30.9.2015 ordnar LSKL Sijaishuollonpäivät i Lahtis. Temat är en bra
placering.
22-25.8.2016 ordnas den 33:e FICE-konferensen: Together Towards A Better
World for Children, Adolescents and Families i Wien, Österrike. Se
www.betterworld2016.org för mer information.
Psykosociala förbundet rf har publicerat sin kursbroschyr för rehabiliteringsoch anpassningsverksamheten på hemsidan www.fspc.fi.

E-POSTADRESSER
Från och med hösten 2015 skickas medlemsbrevet endast elektroniskt och inför
detta behöver vi uppdatera vår e-postlista. Vänligen skicka er e-postadress till
kansli@fssf.fi för att säkerställa att medlemsbrevet når er även i fortsättningen.
Tack!

ÖVRIGT
På förbundet tar vi gärna emot era tankar och tips gällande verksamheten. Vi
hoppas att ni alla ska bli nöjda med det som förbundet har att erbjuda och att ni
aktivt deltar i förbundets utveckling. Ni får gärna sända verksamhetsledaren
förslag på verksamhet under hela året eller höra av er om ni har frågor. Vi finns
till för er! Verksamhetsledaren nås på e-postadressen kansli@fssf.fi eller på
telefon 050-553 3685.
Jag sänder regelbundet ut info, utlåtanden och reklam om utbildningar via eposten och ni som vill vara med på mina e-postlistor får gärna meddela er adress
till mig. Hemsidan och Facebook-sidan uppdateras också regelbundet, så håll
utkik där med jämna mellanrum.
Vörå, 19 januari 2015
Emma-Lena Lybäck
Vik. verksamhetsledare

