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ORDFÖRANDENS SPALT

Några tankar inför hösten och Fssf:s nya situation
Nu börjar det nya livet för Finlands svenska socialförbund! Från och med 1.8
jobbar vår verksamhetsledare för SOSTE med titeln specialsakkunnig, med
ansvar för den svenska verksamheten i SOSTE och som koordinator för de
svenskspråkiga medlemsorganisationerna. Under ett års tid får hon använda 20
% av sin arbetstid för vårt förbund. Den tiden måste vi använda kreativt och
effektivt! Vi måste alla fundera hur vi vill att Socialförbundet skall arbeta för att
betjäna oss på bästa sätt. Hur skall vi finansiera vår verksamhet och hur skall
den se ut i framtiden?
Min övertygelse är att Socialförbundet behövs nu mera än någonsin. Vi, som
jobbar inom det sociala området på svenska, behöver bygga nätverk för att på
bästa sätt garantera att den finlandssvenska befolkningen får fullgod service
också på sitt modersmål. Vi behöver varandras stöd för att kunna (och orka)
utveckla verksamhet i en omgivning som hela tiden förändras. Vi behöver vara
en gemensam röst för att visa att svensk service behövs.
Som en del av SOSTE har vi alla möjligheter att påverka och att föra
utvecklingen i den riktning vi tycker behövs. Samtidigt måste vi utveckla vår
egen organisation och vår egen verksamhet. Till det behövs flera medlemmar,
aktivare medlemmar och ett fördomsfritt tänkande. Ju flera medlemmar vi är
desto flera tankar samlar vi och desto större tyngd får vi i debatten och i
samhällsbygget. Jag skulle hoppas att alla vi som redan är medlemmar nu aktivt
skulle gå ut och värva med våra kolleger och samarbetspartner till förbundet. Jag
skulle hoppas att allt flera svenskspråkiga förtroendevalda från kommunerna
kom med i förbundets verksamhet för att dels få stöd för sitt arbete i den
enskilda kommunen, dels för att bygga upp kanaler till beslutsfattande på högre
nivå. Styrelsen kommer också till årsmötet att föreslå ”pensionärs-medlemskap”
i förbundet; det är ju alldeles ”dumt” att inte utnyttja den kunskap som våra
pensionärer (dvs. tidigare proffs i vår bransch) har i förbundet. Jag skulle hoppas
på medlemmarnas egen aktivitet inom regionerna för att ge varandra kraft. Det
kräver att vi alla är aktiva och inte förväntar oss att ”någon annan” gör för vår
del. För att den här förändringen skall vara möjlig behöver alla medlemmar
känna att det får något av sitt medlemskap i förbundet. Därför hoppas jag att alla
funderar på hur vi kan förändras. Ta kontakt med Emma-Lena, med mig eller
med någon från styrelsen och berätta om era tankar!
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Eftersom det alltid behövs pengar för att en verksamhet skall rulla på hoppas jag
också att ni har tankar på hur vi kunde hitta nya kanaler för hur vi kunde
finansiera vår verksamhet. Alla idéer tas emot med tacksamhet!
Vi måste bli ett förbund som syns och hörs i samhället och till det behövs vi
alla!
Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

VERKSAMHETSLEDARENS HÖRNA
Nybliven specialsakkunnig
Som vår ordförande skriver fördes Socialförbundets verksamhetsledare över till
takorganisationen SOSTE 1.8.2015 och fick titeln specialsakkunnig med ansvar
för den svenska verksamheten. Hittills har SOSTE inte haft någon svenskspråkig
anställd (fastän flera anställda pratar god svenska) så detta innebär ett stort lyft
för den svenska verksamheten och de svenskspråkiga medlemsorganisationerna.
Jag fortsätter att vikariera Maria Helsing-Johansson ett år framöver. För
enkelhetens skull titulerar jag mig i medlemsbrevet och andra FSSFsammanhang som vik. verksamhetsledare, men den korrekta titeln är alltså vik.
specialsakkunnig på SOSTE.
SOSTE är en relativt ny organisation. Den grundades år 2011 då Social- och
hälsoorganisationernas samarbetsförening SAF r.f., Centralförbundet för
Socialskydd och Hälsa r.f. (STKL) och Centret för hälsofrämjande r.f. (Tekry)
sammanförde sina verksamheter. SOSTE har sitt huvudkontor i Helsingfors men
även regionala verksamhetspunkter i Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki,
Åbo och nu även i Vörå. SOSTE:s medlemskår består av ca 200 social- och
hälsovårdsorganisationer, varav 15 är svenskspråkiga. Medlemskåren har
sammanlagt 1,3 miljoner medlemmar. Socialförbundets cirka 300 medlemmar
kanske känns som en droppe i havet i sammanhanget, men det finns ändå alla
möjligheter att påverka!
SOSTE:s vision är ”Vi bygger ett gott liv tillsammans ─ för alla”, och man har
tre tyngdpunktsområden. Dessa är ”I en välfärdsekonomi mår både människan
och ekonomin bra”, ”Frivilligsektorn skapar välfärd och delaktighet samtidigt
som den stärker det sociala kapitalet” och ”Lika möjligheter till välfärd och
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hälsa för alla”. Inga små och anspråkslösa målsättningar och visioner direkt,
men åtminstone ur en nyanställds perspektiv verkar det som att det inom
organisationen finns både kunskap, resurser och engagemang för att uppnå goda
resultat. Om man vill läsa mer om verksamheten kan man gå in på www.soste.fi.
Det kommande året arbetar jag en dag per vecka för Socialförbundet, vilket
kräver en del omprioriteringar. En av dessa är att medlemsbrevet fr.o.m. nu
endast skickas digitalt. En del av våra medlemmar skulle även i fortsättningen
önska att få brevet i pappersformat, men det är väl också en del av tidens melodi
att digitalisera, på gott och ont. Förhoppningsvis drunknar inte medlemsbrevet
bland alla andra mejl som samlas i inkorgen. Hör gärna av er om medlemsbrevet
borde göras mer läsvänligt och anpassas för datorskärmen på något vis,
exempelvis genom färgval eller ändring av fonten eller liknande.
En fin höst önskar jag er!
Emma-Lena Lybäck
Vik. verksamhetsledare, FSSF / vik. specialsakkunnig, SOSTE

STYRELSEN
Styrelsen hade sammanträde 21.8.2015. På mötet beslöt styrelsen att förbundet
kan utdela två stipendier á 350 euro, sammanlagt 700 euro. Sista ansökningsdag
är 30.11.2015. Ansökningarna behandlas på nästa möte. Styrelsen diskuterade
att använda sig av Webropol-verktyget, men beslöt att man inte ännu i detta
skede kommer att använda sig av det. Styrelsen diskuterade att lämna in en
ansökan om projektbidrag till RAY i nästa år. Ett par projektidéer diskuterades
varav det ena har ett samband med temat för kongressen 2016. Diskussionen
fortsätter på nästa möte. Styrelsen beslöt ordna kongress 2016 i Tammerfors, 5-6
april. Temat blir självbestämmanderätt och brukarperspektiv. En
planeringsgrupp utsågs bestående av Anna Lena Karlsson-Finne, Pia Furu,
Carita Blomström och Emma-Lena Lybäck. Styrelsen diskuterade även SOSTE
och vad som önskas av den svenska verksamheten. Styrelsen bad vik.
verksamhetsledaren vidarebefordra SOSTE:s nyhetsbrev och annan aktuell
information. Styrelsen diskuterade införandet av ett pensionärsmedlemskap som
kunde tas upp till behandling på nästa årsmöte. Man diskuterade även att
förtroendevalda i kommunerna borde informeras mer aktivt om förbundets
verksamhet.
Protokollet i sin helhet kan ni läsa på www.fssf.fi under fliken Arkiv. Nästa
möte hålls 7.12 i Helsingfors.
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MEDLEMSAVGIFTEN
Till er som känner på er att ni inte har betalt årets medlemsavgift kommer här en
påminnelse! Medlemsavgiften för enskilda medlemmar är 20 €/person och för
organisationer 100 €/organisation. Medlemsavgiften betalas till Socialförbundets
konto FI40 5567 7220 0140 46.
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.
UTBILDNING

3.11.2015 på YH Novia i Vasa ordnar Socialförbundet en seminariedag om att
förebygga marginalisering bland unga. Huvudföreläsare är författare,
föreläsare, socionom Lasse Mattila (www.lassemattila.com). Programmet håller
på att färdigställas. Mer information om dagen finns på hemsidan www.fssf.fi
och uppdateras vartefter planeringen framskrider.
I oktober och november planeras träffar för socialarbetare inom
handikappservice i olika regioner i Svenskfinland i samarbete med de juridiska
ombuden. Mer information kommer på hemsidan och på mejlen.
Förbundet kommer att ordna föreläsningar om krisarbete inom socialt arbete
(”Best practis”, konkreta verktyg och hur den professionella skyddar sig
själv) med Bodil Grön som föreläsare. Hon har i många år arbetat som chef för
ett kriscentrum som erbjudit människor krishjälp i traumatiska krissituationer.
Grön ledde krisarbetet efter dödsskjutningarna i Hyvinge 2012 och var med i
krishjälpsinsatserna under skolskjutningen i Jokela 2007. Grön har grundat, lett
och handlett lokala krisgrupper sedan 2006 och föreläser och utbildar
professionella i krishantering och i hur man kan i kommunerna kan förbereda sig
inför eventuella kriser.
Datum och orter har inte ännu spikats, men troligen blir det en föreläsning i
Nyland och en i Österbotten. Håll utkik på hemsidan, Facebook och mejlen för
mer info och datum! Om ni är intresserade av att en sådan föreläsning ordnas i
er kommun, ta kontakt med vik. verksamhetsledaren!
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Nästa års förbundskongress kommer att äga rum 5-6.4.2016 i Tammerfors.
Anteckna gärna detta i era kalendrar redan nu! Temat kommer att vara
självbestämmanderätt och brukarperspektiv.
I september inleds planeringen av en seminariedag kring barnskyddsfrågor i
Vasa, i samarbete med Vasa förvaltningsdomstol.
Gå gärna in och gilla förbundets Facebooksida så får ni aktuell information om
seminarier och utbildningar som förbundet och även andra organisationer
ordnar!
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.

STIPENDIERAPPORT

Lösningscentrerat arbetssätt och arbetshandledning
Jag inledde hösten 2013 studier i ett utbildningsprogram för lösningscentrerad
arbetshandledning.
Utbildningen
arrangeras
av
Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymä/vuxenutbildningsenheten. Som föreläsare har arbetshandledare
och psykoterapeut Riitta Malkamäki från Suomen Lyhytterapiainstituutti
fungerat.
I det lösningscentrerade synsättet utgår man ifrån att människan i sig själv har de
resurser som behövs för att lösa olika problem. Man fokuserar ogärna på
problemen, utan menar att i varje problem finns en önskan om förändring.
Problemen ändras alltid till målsättningar. Hur önskar du att situationen skulle se
ut? Vad har du för drömmar och målsättningar? Fokus sätts på det som redan
fungerar, de framsteg som redan gjorts och hur målet kan nås. Terapeutens,
socialarbetarens eller arbetshandledarens roll är att stöda klienten i att hitta de
resurser och färdigheter som behövs för att målsättningen skall nås. I det
lösningscentrerade synsättet ser man på människan som en skattkista, där det
finns många slags resurser, färdigheter och kunskaper som kanske inte upptäckts
och används.
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Det första steget blir då att kartlägga klientens egna resurser, kunskaper och
färdigheter, sedan funderar man på vad som ännu fattas. Vilka personer kan
fungera som sparrare och stödpersoner under processens gång? Vad behöver
klienten förändra och lära sig? Det som speciellt tilltalar mig i det
lösningscentrerade arbetssättet är att fokus sätts på klientens styrkor, resurser
och självbestämmanderätt. Under mina år som socialarbetare inom barnskyddet
har jag märkt att arbetssättet lätt blir problemfokuserat. Det kan i värsta fall leda
till att samarbetet med klienterna blir svårt och omedvetet hamnar man plötsligt i
en maktkamp mellan socialarbetare och klienten.
Det lösningscentrerade arbetssättet handlar inte om att terapeuten,
socialarbetaren eller arbetshandledaren löser klientens problem, utan att fungera
som ett stöd för klienten under processens gång och följa upp att processen
framskrider. En viktig färdighet är att kunna se på situationen ur olika
synvinklar och fritt röra sig mellan dem. Tanken är inte att bestämma vilket
perspektiv som är rätt, utan att förstå och acceptera att det finns många olika
synvinkar. Förmågan att skapa hopp, uppmuntra och motivera klienten att jobba
för att nå sina målsättningar är likaså betydelsefull i all kontakt med människor.
Till studieprogrammet hörde också en resa till Toscana i Italien hösten 2014. Vi
tillbringade största delen av tiden i Lucignano, en liten stad uppe i bergen. Resan
tog åtta dagar i anspråk. Vi studerade i sex dagar ute i trädgården utanför vårt
hotell. Platsen var som gjord för studier. De enda ljud som hördes var fågelsång
och kyrkklockornas klang. Jag fick konstatera att platsombyte och att rubba de
invanda cirklarna gör mycket för inlärningen.
I slutet av detta år blir jag klar med mina studier och kan då titulera mig
arbetshandledare.
Nu finns ännu tid att träna på det jag lärt mig under utbildningens gång. Till
utbildningen hör praktik med både enskild och grupphandledning. Min
uppskattning gentemot arbetshandledarnas kompetens och jobb har stigit, då jag
fått pröva på hur mångfacetterad arbetshandledningsprocessen är. Jag hoppas att
ni kolleger som läser detta har möjlighet att gå i arbetshandledning och att ni
under processens gång får många nya perspektiv och aha-upplevelser.
Tack till Finlands svenska socialförbund för stipendiet!
Yvonne Åkerlund
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AKTUELLT

FSSF har lämnat in ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet gällande
funktionshinderlagstiftningen.
Info från Social- och hälsovårdsministeriet
Ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning framskrider
Samma anda som finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning borde också finnas i lagen angående specialomsorger om
utvecklingsstörda, som nu håller på att revideras. Så kan man sammanfatta den
gemensamma ståndpunkten hos deltagarna i det diskussionsmöte som socialoch hälsovårdsministeriet ordnade fredagen den 21 augusti 2015.
Flera av deltagarna i mötet bedömde att lagutkastet främjar en ökad
självbestämmanderätt i enlighet med konventionen, men i en del anföranden
uttrycktes också en rädsla för att den nya lagen leder till ännu mera
begränsningar.
Många av de sakkunniga inom specialomsorger, tillsynsmyndigheter,
handikapporganisationer,
kommuner
och
representanter
för
specialomsorgsdistrikten som deltog i diskussionsmötet underströk att FNkonventionen bör ratificeras så snart som möjligt.
Deltagarna i diskussionsmötet ville att det föreskrivs tydligt i lagen att
specialomsorgerna om utvecklingsstörda i första hand ska genomföras med hjälp
av god verksamhetspraxis. Att lagen planeras träda i kraft den 1 mars 2016
väckte viss oro. En del av deltagarna var rädda att berörda ute på fältet inte
hinner få tillräckligt grundlig utbildning för de kommande förändringarna före
den tidpunkten.
Läs mer här:
http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/vammaisten-henkiloiden-oikeuksiakoskevan-yk-n-yleissopimuksen-ratifiointi-etenee
________________________________________________________________

8

Arbetsgrupp: Motverka åldersdiskrimineringen och se till att servicen
fungerar
Det ligger i vårt gemensamma intresse att äldre människor på samma sätt som
övriga vuxna deltar i beslutsfattande som gäller dem själva och samhället. Det
konstaterar en sakkunniggrupp som har dryftat ett åldersvänligt Finland.
Gruppen överlämnade sitt uttalande till familje- och omsorgsminister Juha
Rehula den 26 augusti 2015.
Det borde vara självklart att de äldre deltar aktivt i all samhällelig verksamhet
med den kompetens som deras livserfarenhet och långa tid i arbetslivet har gett
dem. Arbetsgruppen betonar att en människas handlingsmöjligheter inte borde
begränsas på basis av hennes ålder.
Servicen måste anta de utmaningar som en längre ålderdom innebär
Servicesystemet måste planeras som en helhet och vara flexibelt så att det kan
anpassas till individuella behov. Handledning och rådgivning om alla social- och
hälsovårdstjänster bör fås från samma ställe. Ett servicesystem som är planerat
som en helhet är också det ekonomiskt mest fördelaktiga. Alla bör garanteras
likvärdig rätt till tillräcklig vård och omsorg.
Arbetsgruppen anser att det är viktigt att hemvården reformeras och stärks.






Rehabilitering bör få en viktig funktion både inom hemvården och
dygnet-runt-vården.
Hälsovårdscentralernas bäddavdelningar bör genomgå en förnyelse och
bli centrum för aktiv vård och rehabilitering.
Ju bättre hemvården fungerar och ju effektivare rehabiliteringen är, desto
längre behåller de äldre sin psykiska och fysiska funktionsförmåga och
desto mindre dygnet-runt-vård behövs det.
Dygnet-runt-vården ska i sin tur svara mot de behov som verkligt hög
ålder och minnessjukdomar medför.

Läs mer här: http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ikasyrjintapois-ja-palvelut-kuntoon
________________________________________________________________
Expertutredning ger riktlinjer för beredningen
hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen

av

social-

och

En grupp bestående av utredningspersoner har utarbetat ett förslag om hur
social- och hälsovårdsreformen, bildandet av självstyrande områden och
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regionförvaltningsreformen kan genomföras och samordnas på ett så smidigt sätt
som möjligt. Den utomstående expertutredningen gjordes på uppdrag av socialoch hälsovårdsministeriet och finansministeriet.
I utredningen konstateras att det bör bildas självstyrande områden som är större
än kommuner, så att områdenas befolkningsunderlag, social- och
hälsovårdsinfrastruktur och ekonomiska bärkraft räcker till för att ordna
täckande social- och hälsotjänster nu och i framtiden.
Områdesindelningen bör i så stor utsträckning som möjligt vara lämplig även för
ordnandet av andra regionala uppgifter. Utredningspersonerna anser att 9–12
självstyrande områden vore ett lämpligt antal. Regeringen bör i början av
beredningen av reformen fatta beslut om de självstyrande områdenas antal och
områdesindelningen.
Förstahandsalternativet som finansiär av tjänsterna är staten. Kommunerna
föreslås inte ha något finansieringsansvar, förutom eventuellt under en
övergångsperiod. Utredningspersonerna anser också att beskattningsrätt för de
självstyrande områdena behöver utredas som ett alternativ. Detaljer och
konsekvenser i fråga om finansieringsmodellerna behöver också bedömas
ytterligare.
För bildandet av de självstyrande områdena bör det inrättas en temporär
organisation för varje område som ska bildas. Eftersom överföringarna av
egendom och personal blir omfattande, behöver det redan i ett tidigt skede av
reformberedningen tillsättas arbetsgrupper för att förbereda överföringarna.
Reformen gör att det behövs lagstiftning om ordnandet av social- och
hälsovården, de självstyrande områdena och verkställigheten av reformen.
Dessutom behövs det ändringar i skattelagstiftningen och lagstiftningen om
statsandelar till kommunerna.
Enligt utredningspersonernas förslag bör lagstiftningen träda i kraft etappvis,
enligt följande tidtabell:





Övergångs- och omställningsförvaltningar för de självstyrande områdena
inrättas 2017.
Under 2018 förbereder omställningsförvaltningarna överföringen av de
egentliga social- och hälsovårdsuppgifterna från kommunerna och
samkommunerna till de självstyrande områdena.
Från ingången av 2019 överförs uppgifterna till områdena

Läs mer här: http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/asiantuntijaselvityslinjaa-sote-ja-aluehallintouudistusten-valmistelua
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________________________________________________________________
Utredning: Den psykiska belastningen i arbetet en risk i synnerhet för
högskoleutbildade kvinnor
Det finns ett betydligt klarare och starkare samband mellan utbildningsnivå och
den upplevda psykiska belastningen i arbetet bland kvinnor jämfört med bland
män. Det är 2,5 gånger högre risk för kvinnor med högre högskoleexamen att
uppleva arbetet som psykiskt belastande än för kvinnor med examen på
grundnivå. Bland männen är upplevelsen av psykisk belastning i stort sett
densamma oberoende av utbildningsnivå.
Sett till yrkesgrupp är risken för att arbetet upplevs som psykiskt belastande
högst hos specialsakkunniga. Psykisk belastning orsakas mest av brådska,
otillräckliga möjligheter att inverka på pauser och arbetstider samt risk för våld.
Hur fysiskt belastande arbetet upplevs vara beror främst på yrket. Även
utbildningsnivå har betydelse: utbildning på högre nivå minskar risken för att
arbetet ska upplevas som tungt.
Som mest fysiskt belastande upplevs yrken inom byggnadsbranschen och jordoch skogsbruket.
Läs mer: http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-tyon-henkinenkuormittavuus-varsinkin-korkeakoulutettujen-naisten-riskina
________________________________________________________________
Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ändrades
Nivån på den inkomstrelaterade dagpenningen för arbetslösa arbetssökande som
fyllt 58 år ska skyddas. I fall där en person som fyllt 58 år sysselsätts och efter
det blir arbetslös på nytt, och den nya lönen är mindre till beloppet än den
tidigare lönen, ska den lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen
inte räknas om. Arbetslöshetsdagpenningen ska då basera sig på den lön enligt
vilken den sökandes senaste utbetalda dagpenning har bestämts.
Ändringen gäller arbetssökande som uppfyller arbetsvillkoret när de har fyllt 58
år. Beslut om lagändringen fattades samtidigt som man enades om 2017 års
pensionsreform. Regeringen föreslog torsdagen den 9 juli att lagen gällande
detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på
fredagen. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2015. Källa:
http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/tyottomyysturvalakiin-muutoks-1
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Arbetsgrupp: Behovet av utkomststöd kan minskas genom att förstärka det
sociala arbetet och bostadsbidraget
Arbetsgruppen som utrett en reform av utkomststödet föreslår att lagen om
utkomststöd ska reformeras i sin helhet. Bakgrunden till den nödvändiga
reformen är att uppgiften att bevilja grundläggande utkomststöd överförs från
kommunerna till FPA från ingången av år 2017. Redan innan detta bör flera
ändringar göras i lagen som bland annat klarlägger hur man ansöker om
utkomststöd. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport den 26 juni till familjeoch omsorgsminister Juha Rehula. I samband med reformen är det enligt
arbetsgruppen nödvändigt att ändra praxis inom olika förvaltningsområden. På
det sättet säkerställer man att omotiverade kostnader inte i onödan rinner ut i
utkomststödet.
Arbetsgruppen anser det viktigt att nivån på de maximala boendeutgifterna som
är godtagbara i bostadsbidraget höjs i förhållande till de godtagbara
boendekostnaderna i utkomststödet så snart som den ekonomiska situationen
tillåter. En höjning vore det effektivaste sättet att snabbt minska det utkomststöd
som behövs för boendeutgifterna och flitfällor som sammanhänger med
utkomststödet.
Arbetsgruppen vill att det sociala arbetet i kommunerna förstärks, och ett av de
verktyg som den skulle utveckla är att sammanslå det kompletterande och
förebyggande stöd som beviljas av kommunerna till ett ekonomiskt stöd inom
socialvården. Beviljandet av stödet ska basera sig på ett möte mellan klienten
och en yrkesutbildad person inom socialvården och en bedömning av
servicebehovet.
Arbetsgruppen föreslår att sådana utgifter som numera i praktiken ersätts som
kompletterande utkomststöd, och som inte förutsätter särskild bedömning av
servicebehovet eller prövning av socialvården, överförs till en del av det
grundläggande utkomststöd som beviljas av FPA.
Arbetsgruppen vill klarlägga ansökan om utkomststöd så att endast
grundläggande utkomststöd ansöks hos FPA. Kompletterande och förebyggande
stöd ska fortsatt alltid ansökas hos kommunen.
Alla utkomststödsklienter under 25 år ska ha rätt att delta i någon verksamhet
som aktivt bygger upp den egna framtiden för unga. För att säkerställa detta ska
FPA anvisa en ung person som beviljats grundläggande utkomststöd i tre
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månader till en bedömning av servicebehovet där personens situation och
stödbehov kartläggs.
Till stöd för förändringarna föreslår arbetsgruppen ett försöksprojekt som
förstärker kommunernas sociala arbete och sociala handledning i enlighet med
den nya socialvårdslagen.
Arbetsgruppen föreslår att man ska utreda om väntetiden på fem månader för
arbetsmarknadsstöd för unga kan slopas. Detta skulle innebära att
arbetsmarknadsstöd kan utbetalas till unga direkt från början av arbetslösheten.
Samtidigt ska man utreda om de som deltar i social rehabilitering som främjar
delaktigheten kan få FPA:s rehabiliteringspenning för rehabiliteringstiden.
Källa: http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-toimeentulotuen-tarvetta-voidaanvahentaa-vahvistamalla-sosiaalityota-ja-asumistukea

________________________________________________________________
Yrkesutbildade personer inom socialvården införs i fortsättningen i
Valviras register
Bestämmelserna om centrala yrkesgrupper inom socialvården förnyas. I lagen
om yrkesutbildade personer inom socialvården finns bestämmelser om
legitimering, registrering och tillsyn i fråga om socialvårdens viktigaste yrken.
Regeringen föreslog den 25 juni att lagen om yrkesgrupper inom socialvården
ska stadfästas och att den ska träda i kraft den 1 mars 2016.
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) börjar
upprätthålla ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården
vid sidan av registret över yrkespersoner inom hälso- och sjukvården.
Beviljandet av rätt att utöva ett yrke inom socialvården begränsar sig till de
viktigaste yrkesgrupperna inom socialvården, det vill säga socialarbetare,
socionom och geronom. Genom övergångsbestämmelser tryggas positionen för
de yrkesutbildade personer som uppfyller behörighetskraven för yrkesutbildad
personal inom socialvården.
Lagen främjar klienternas rättigheter och reformerar den yrkesutbildade
personalens uppgiftsstrukturer och arbetsfördelning. Samtidigt förenhetligas
lagstiftningen om yrkesutbildade personer om socialvården och hälso- och
sjukvården. Lagen ger ett bättre stöd än tidigare för utveckling av den
yrkesutbildade socialvårdspersonalens uppgiftsstrukturer och arbetsfördelning
med beaktande av socialvårdsklienternas servicebehov.
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Läs
mer
här:
http://stm.fi/sv/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaalihuollonammattihenkilot-merkitaan-jatkossa-valviran-rekisteri-1
________________________________________________________________

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND
lediganslår att sökas senast den 30.11.2015
stipendier för medlemmars
o studieresor och konferenser i yrkesbefrämjande syfte eller
o yrkesutbildande studier.
Två stipendier á 350 euro utdelas. Stipendierna är avsedda att
stöda förbundets medlemmar i deras professionella utveckling och
yrkesutövning. Stipendiaterna skall inom tre månader inlämna en
rapport över studiebesöket, konferensen eller utbildningen. Rapporten
kan publiceras i Medlemsbrevet.
Ansökan görs på blankett som finns på hemsidan www.fssf.fi (under
Medlemskap). På hemsidan finns även stipendiereglerna.
Blanketten (med eventuella bilagor) skickas till
FSSF, Vöråvägen 18, 66600 Vörå eller kansli@fssf.fi
Vik. verksamhetsledaren ger vid behov mera information,
kansli@fssf.fi eller tel. 050 5533685.
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REKLAM

Inspirationsdag - Verktyg för dig som arbetar med barn och unga
Helsingfors 7.9 kl. 11.00-17.00, SFV-huset G18
Vasa 8.9 kl. 9.30-15.30, Folkhälsanhuset Wasa

Hur kan man uppmuntra barn och unga att träda fram, tro på sina idéer och tala inför publik?
I september ordnar vi två föreläsningar i Vasa och Helsingfors som riktar sig till personer som
arbetar med barn och unga. Vi har bjudit in Lisa Ekenberg från No Limits Camps (Sverige),
som delar med sig av olika metoder de använder i sitt arbete. No Limits Camps arbetar med
att få barn att tycka att det är roligt med retorik och att inte vara rädda för vad andra ska tycka
och tänka. Man vill lära ut konsten att tala inför publik till barn och ungdomar så att det
förknippas med något roligt och lustfullt.
De centrala frågor och teman Ekenberg lyfter upp är hur vi får barn och unga att:






stärka sitt självförtroende
lära sig lyssna på sig själv och andra
våga tro på sina idéer
kunna argumentera för sin sak
våga tala inför publik

Deltagaravgiften för föreläsningen är 20 euro (begränsat antal platser). Du kan anmäla dig till
föreläsningarna i Vasa och Helsingfors via www.sfvbildning.fi/evenemang. Vid frågor,
kontakta anna-karin.ohman@sfv.fi
Föreläsningarna är ett samarbete mellan SFV Bildning, Regionförvaltningsverket, Finlands
svenska 4H, De Ungas Akademi, Programmet Kunnig och Kompetensforum.

21.9.2015 ordnas en seminariedag på Hanaholmen med temat Mångfald i media
med Amelia Adamo som huvudtalare. ”Mångfald i media”-seminariet
arrangerade för första gången på hösten 2014 av tidningen SOS Aktuellt utgiven
av Finlands Svenska Handikappförbund. På publikens begäran blir det en
uppföljning av det lyckade seminariet! Tillsammans med Hanaholmen –
kulturcentrum för Sverige och Finland blir Mångfald i media 2015 ännu större
och bättre!
Seminariets devis är att alla har rätt att synas på ett positivt sätt i medierna
oberoende av funktionshinder eller social status. För oss är det livsviktigt att
personer med funktionshinder och andra minoriteter, både sociala och etniska,
syns i medierna och att även deras röst blir hörd. Det är vår uppgift att slå på
stora trumman och föra fram det här budskapet.
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Seminariets huvudtalare, den svenska mediepersonligheten Bonnier Tidskrifters
Amelia Adamo, har gått stenhårt in för att förändra och förbättra även äldre
kvinnors ställning inom magasinvärlden. Amelia, som studerat sociologi,
förespråkar diversitet och inkludering inom media. Vår andra svenska talare
Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson hittade tidningen SOS Aktuellt före vi
hittade honom. Tomas har nämligen använt tidningens rosade pärm ”Stjärnorna
på Svartå Slott” i en av sina böcker. Tomas berättar mer också om det här på
seminariet!
Programmet
och
mer
informationen
hittar
man
här:
http://www.hanaholmen.fi/se/program/programkalender/samhalle-ochnaringsliv/item/66-mangfald-i-media-2015
29.9–30.9.2015 ordnar LSKL Sijaishuollonpäivät i Lahtis. Temat är en bra
placering. Program och mer information: http://www.lskl.fi/lahti2015
6.10 Anhörigseminarium. Anhörigseminariet 2015 "Ung & Anhörig" i Novias
auditorium i Vasa. Teaterföreställning med scener ur vardagen, föreläsningar
och paneldiskussion. Mera info på Psykosociala förbundets blogg, Facebooksida
och i kommande Respons. Seminariet är kostnadsfritt. Redan nu kan man
anmäla sig till martina.villgren@finfamipohjanmaa.fi. Arrangörer är FinFami
Österbotten, Svenska Österbottens Anhörigförening och Psykosociala förbundet.
7-8.10.2015 går SOSTEtalk! av stapeln. Under dessa dagar diskuteras bl.a. på
vilken nivå Finlands välfärd är idag, på vilken nivå vi vill ha den i framtiden och
vad vi borde göra för att nå dit. Arrangör: SOSTE. Mer info: www.soste.fi
Konferensen Mångprofessionell social- och hälsovård IV, ”Engagemang och
medverkan i arbetslivet i en mångprofessionell social- och hälsovård” den 78.10.2015.
Under konferensen diskuteras arbetsvälbefinnande, inre motivation och
meningsfullhet i arbetslivet med tyngdpunkt på
- Medarbetaren i arbetssamfundet
- Medarbetarens syn på delat ledarskap
Information och anmälningsblankett http://www.novia.fi/konferens-social-ochhalsovard/
20-21.10.2015 SAMS organisationskonferens, Tammerfors.
18.11.2015, Helsingfors. Funktionshinderpolitisk dag. Arrangör: SAMS m.fl.
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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.

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, 1 september 2015
Emma-Lena Lybäck, vik. verksamhetsledare
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